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Dieven zorgen
zelf alvast

voor kerstdis
MAASBREE - In Maasbree
nebben onbekenden rijkelijkop tijd gezorgd voor een goed
voorziene kerstdis.' In de nachtvan woensdag op donderdag
werd ingebroken in de keukensvan de hobbykookclub 'Cuisi-pe Culinair Nederland. Hierbij

u de gehele voorraad vlees
1 de maand december mee-genomen alsmede een groot
aantal flessen wijn en frisdran-
ken. Daarnaast missen de hob-t>>' koks diverse pannen en;Kookapparatuur. De totalejwaarde van de gestolen goede-ren loopt in de duizenden gul-dens.

Einde chaos
studiebeurzen
l*H ÂG -In een halfjaar tijd iseind gemaakt aan de chaos bij
»aCnntrale dienst studiefinancie-'ë; Met waardering heeft de Twee-rvamer dit gisteren vastgesteld in

overleg met minister
-eiman (Onderwijs) over het eind-
rfort van het crisisteam dat naaromngen werd gestuurd om orde1 zaken te stellen.

fii Ulng van het crisisteam wasfigens PvdA'er Wallage de klassie-l noodgreep waaraan behoefte
f ' J-teetman kan terugzien op een[node waarin de aftakeling vanE is voorkomen, al-P s de socialist.
F 'edenyan de commissie van On-
li JS Z^n er ecnt-er niet van over-f Sd dat nu alle problemen uit defeld zijn.

'Honecker
treedt af'

ipRLIJN -De Oostduitse partij lei-■r Erich Honecker treedt in 1990ruB- Volgens de Westduitse krant
welt, die dit heeft gemeld, is hetsiuit van Honecker, die de DDR

In Jaar leidt- gisteren gevallen op|n vergadering van het centraleFHicomité. Het Oostduitse pers-
F eau ADN meldde gisteren alleen
In een plenair partijcongres met■QnJaar is vervroegd en nu in meiP a<J wordt gehouden.

Het weer
EN BEWOLKT

,5 scheidingslijn tussen kou-anrtU° boven Midden-Neder-
t.,iA en warme lucht boven
>WOO.St-BelSic en Luxem-
itizp vandaag dicht bije provincie en daarom isi zwaar bewolkt. In beteke-* ainemend trekt deze fron-e zone uiteindelijknaar het
hist We?' wat eerst af en toe
lp.,

en lichte motregen kan
ftati°rZaken- De zwakke totr 0,ge noordoostelijke wind
*aaVn koudere lucht aan,
Uur rde niiddagtempera-
e ,.r r «nd het vriespunt komt
'at rt&en- Er is een kleine kans
r, j£e neerslag dan overgaat
j J*el of later in motsneeuw.
»jn Verwachte hoeveelheden
njf f er'ng. De minimumtem-
iarh« r̂ voor de komendeLnt bedraagt -3 graden.
ivep

f meer informatie over het
)6-9l7n Limburg kunt u bellen

,JnoP: 08.26 onder: 16.32"«aan op: 00.48 onder: 13.35JJORGEN:tal' 0p: 08.28 onder: 16.31aanop: 01.58 onder: 13.45

Problemen
De veelal juridische problemen die
aanleg van de Oost-westbaan nu
nog in de weg staan, zijn volgens
Lubbers niet onoverkomelijk.
„Maar het zijn wel problemen die
we onder ogen moeten zien. Voor-
dat we met de aanwijzingsprocedu-
re verder gaan is een nadere oriënta-
tie op zijnplaats", aldus Lubbers die
beloofde voor medio december de
Kamer te zullen laten weten wat er
gedaan zal worden om de proble-
men op te lossen.
Ook zal hij dan vertellen wanneer
het kabinet de aanwijzingsbeschik-
king voor aanleg van de Oost-west-
baan denkt af te kunnen geven.

Lubbers verwacht overigens dat
zijn persoonlijke bemiddeling niet

nodig is om met België tot een ak-
koord te komen. Volgens de minis-
ter-president is er immers geen
sprakevan een patstelling. ~Ik denk
nog steeds dat minister Smit-Kroes
er met haar Belgische collega De-
haene uitkomt. Ik heb haar wel ge-
vraagd even een seintjete geven als
dat onverhoopt niet lukt. Dan zal ik
met Martens contact opnemen.
Maar ik geloof niet dat het zovei
komt", zei Lubbers.

Op verzoek
Op de vraag van de PvdA waarom
hij zich zo plotseling is gaan bezig-
houden met de problemen rond
vliegveld Beek, bleefLubbers trou-
wens het antwoord schuldig. Maar
duidelijk is dat de minister-presi-
dent dat doet op verzoek van een
aantal prominente Limburgse CDA-
politici. Die hebben in tegenstelling
tot Lubbers het vertrouwen in mi-
nister Smit-Kroes ondertussen gro-
tendeels verloren.

" Zie verder pagina 15

Forse subsidie
voor omscholing
van werklozen

DEN HAAG - Werkgevers en vak-
bonden die binnen een bedrijfstak
een scholingsplan ten behoeve van
werklozen opzetten, kunnen daar-
voor in de toekomst een subsidie
krijgen. De subsidie is 10.000 gul-
den per scholingsplaats. Voor de
maatregel is volgend jaar 25 miljoen
gulden beschikbaar, goed voor
2.500 plaatsen. In latere jaren is er
zestig miljoen aan subsidie te verde-
len, goed voor 6.000 plaatsen.

Minister De Koning (Sociale Zaken)
heeft dit de Kamer laten weten. De
subsidieregeling is het voornaamste
onderdeel van een pakket scho-
lingsmaatregelen waarvoor in 1989
totaal 125 miljoen gulden is uitge-
trokken. Het geld is afkomstig uit
de middelen van de afgeschafte
WIR-investenngssubsidie. Werkge-
vers en vakbonden zijn in overleg
met de overheid tot overeenstem-
ming gekomen over de besteding
van de 125 miljoen. Dit bedrag stijgt
na 1989 tot 250 miljoen.

De scholingsplannen, die per be-
drijfstak gemaakt worden, moeten
zijn afgestemd op toekomstige be-
hoeften van het bedrijfsleven en het
oplossen van problemen die er nu al
bestaan met het krijgen van vol-
doende geschoold personeel.

Afgesproken werd verder onder an-
dere om van de 125 miljoen gulden
ruim 20 miljoen te besteden aan het
scheppen van extra plaatsen in het

leerlingwezen en bij het primair be-
roepsgericht volwassenen onder-
wijs. Met de extra gelden moeten
vanaf medio 1989 totaal 4.300 plaat-
sen extra ontstaan in beide soorten
onderwijs. Nog eens een bedrag van
20 miljoen gulden gaat op aan een
project van Onderwijs dat erop ge-
richt is scholen te stimuleren beter
in te spelen op de toenemende vraag
naar scholing in de samenleving
(ISO).

Kamer wil
stappen

tegen Kipp
DEN HAAG - In navolging van de
VVD eist nu ook de PvdA dat Ne-
derland zo snel mogelijk bij Argen-
tinië aandringt op uitlevering van
de oorlogsmisdadiger Abraham
Kipp. Daarmee is een kamermeer-
derheid ontstaan die stappen tegen
Kipp eist.

Minister Korthals Altes van Justiie
weigert tot op heden om uitlevering
te vragen van Kipp, die in 1949 bij
verstek ter dood is veroordeeld. De
ex-nazi heeft inmiddels de Argen-
tijnse nationaliteit. Volgens Den
Haag heeft een verzoek om uitleve-
ring uit juridisch oogpunt geen en-
kele zin.

De Argentijnse autoriteiten ver-
klaarden vorige week echter dat
Kipp zal worden gearresteerd, zodra
Nederland om uitlevering vraagt.
De VVDer Wiebenga drong daarop
in schriftelijke vragen bij zijn partij-
genoot Korthals Altes aan op een
onmiddellijk uitleveringsverzoek.
De PvdA sluit zich daar bij aan.

Premier wil Belgiëpersoonlijk om toestemming vragen

Lubbers bemiddelt bij
aanleg Oost-westbaan

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Minister-president Lubbers wil zich eventueel
hoogstpersoonlijk inzetten om de voor uitbreiding van vlieg-
veld Beek vereiste toestemming van België te krijgen. Als onze
zuiderburen zich tegen aanleg van de Oost-westbaan blijven
verzetten is Lubbers bereid om met de Belgische premier Mar-
tens aan tafel te gaan zitten. Lubbers zei dat gisteren in de
Tweede Kamer tijdens een door de PvdA aangevraagd spoed-
debat over de problemen rond vliegveld Beek.

De minister-president blijft er heilig
van overtuigd dat de Oost-westbaan
er komt. Schriftelijke ruggespraak
met vier nauw bij de uitbreidingvan
het vliegveld Beek betrokken colle-
ga-ministers heeft hem in die me-
ning alleen maar gesterkt.

Van Liinburgse kranten
Limburgs Dagblad

groeit het snelst

Van onze verslaggever

HEERLEN/AMSTERDAM - Het LIM-
BURGS DAGBLAD is, evenals vorig jaar,
de snelst groeiende krant van Limburg. De
betaalde oplage (abonnementen fen losse
verkoop) steeg met 1,2 procent van 77.849
exemplaren in september 1987 tot 78.752 in
1988, een toename van 903. Dit blijkt uit de
cijfers betaalde oplagen van de Nederland-
se dagbladen die gisteren door het Cebuco,
het Centraal Bureau voor Courantenpubli-
citeit van de Nederlandse Dagblad Pers,
zijn gepubliceerd.

Bij de landelijke dagbladen bedroeg de
groei van de oplage het afgelopen jaar 2,0
procent. De regionale dagbladen daarente-
gen zetten minder kranten af. Zij noteer-
den gemiddeldeen verlies van 0,3 procent.

Het Dagblad voor Noord-Limburg te Ven-
lo zag de oplage, evenals bij het LD, met 1,2
procent groeien, van 50.120 vorig jaar naar
50.730 dit jaar. Dat betekent een oplage-
groei van 610.

De Limburger in Maastricht noteerde een
stijging van 0,6 procent, van 136.322 naar
137.126. Dagelijks brengt deze krant dus
804 kranten meer aan de man dan vorig
jaar.
Landelijk gezien zijn NRC Handelsblad en
de Volkskrant de snelste groeiers. Het

NRC steeg met 13.300 tot 215.100 en de
Volkskrant lag daar met een stijging van
13.100 tot 310.300 iets achter. .
Andere winnaars in absolute aantallen zijn
het Algemeen Dagblad met 11.300 tot
417.000 en de Telegraaf met 10.800 tot
720.000.

Grote verliezer bij de landelijke dagbladen
is Het Parool. Dit blad moest over 1988een
verlies incasseren van 9.800 waardoor het
terecht kwam op een betaalde oplage van
113.600.

vandaag
# Vast bedrag voor

auto-onderhoud
Pagina 11

# XP-werknemers
naar de minister
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Puzzelactie
Vanaf morgen start in het
Limburgs Dagblad weer de
jaarlijkse puzzelactie. Twintig
weken lang op zaterdag puz-
zelen voor het goede doel.
Dit jaar gaat de opbrengst
van deze actie naar de stich-
ting Zonnebloem, afdeling
Limburg.
De prijzenpot bestaat iedere
week uit 1 850 gulden. sport

" Jean Bessems start
tegen zijn traditie in
voortreffelijk bij
WK-kunststoten.

" Handballer Wil
Jacobs houdt
Oranje voor gezien.

Oproer
Spaanse
jongeren
MADRID -
Duizenden
Spaanse jonge-
ren demon-
streerden giste-
ren geweldda-
dig tegen de
plannen van
de regering
Gonzalez om de
jeugdwerkloos-
heid te bestrij-
den. Volgens
een jongeren-
organisatie
namen 100.000
jongeren deel
aan de demon-
stratie. De poli-
tie beweerde
echter dat er
12.000 demon-
stranten op de
been waren.

Voor regionale projecten

Limburg krijgt
tien miljoen

uit premiefonds
HEERLEN -De provincie Limburg
heeft 9,75 miljoen toegewezen ge-
kregen in het kader van de 'decen-
trale IPR'. Dat is het premiefonds
waaruit de provincies zelf geld kun-
nen toekennen aan investerende on-
dernemers. De decentrale IPR is
landelijk voor volgend jaar vastge-
steld op ’7O miljoen. Het bedrag
maakt deel uit van het totale, cen-
trale IPR-budget datvoor 1989 is ge-
raamd (’ 262 miljoen).

De Investerings-Premieregeling
Regionale projecten (IPR) is be-
doeldom in de economisch zwakke-
re gebieden investeringen door het
bedrijfsleven te bevorderen. Delen
van Limburg en bijvoorbeeld Gro-
ningen komen voor IPR-bijdragen
in aanmerking.
Premieaanvragen voor de grotere
projecten in de regio's worden uit-
sluitend toegekend door het minis-
terie van Economische Zaken. De
decentrale regeling had alleen be-
trekking op investeringen kleiner
dan ’ 2 miljoen, maar dat plafond
wordt met ingang van 1 januari op-
getrokken tot ’ 4 miljoen.

Opperste Sovjet aanvaardt hervormingen

Akkoord over aanpak
van etnische onlusten

MOSKOU - Sovjetpartijleider Mi-
chail Gorbatsjov en~de leiders van
de Armenië en Azerbajdzjan heb-
ben gisteren overeenstemming be-
reikt over maatregelen om de etni-
sche onrust in de twee zuidelijke re-
publieken weg te nemen.
Gorbatsjov heeft gisteren, zo wordt
aangenomen, na afloop van de zit-
ting van de Opperste Sovjet (parle-
ment) de leiders van de communis-
tische partij in Armenië en Azar-
bajdzjan bij zich geroepen. Na een
'openhartige gedachtenwisseling'
spraken de leiders van de republie-
ken en Gorbatsjov af nauwe contac-
ten te onderhouden om de proble-
men in het betrokken gebied op te
lossen.
De Opperste Sovjet heeft overigens

gisteren met een overweldigende
meerderheid de wijzigingen in de
grondwet goedgekeurd. Een vijftal
afgevaardigden, waaronder enkele
uit Letland, stemde echter tegen de
voorstellen die de weg vrijmaken
voor een hervorming van het poli-
tieke systeem.

Een Letlands voorstel om de repu-

blieken een vetorecht te geven in
kwesties die voor hen van bijzonder
belang zijn werd verworpen met
slechts 23 afgevaardigden vóór. De
Opperste Sovjet accepteerde wel de
bepaling dat derepublieken van het
land hun toestemming moeten ge-
ven bij het uitroepen van een uit-
zonderingtoestand op hun grondge-
bied.

(ADVERTENTIE)
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Heerlen: Promenade
Schaesberg: Heerlenseweg

Vier mille
met huisvuil
weggegooid
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Diverse extra akties
met prachtige prijzen

Dinsdag de behendigste speler

’ 1400,- geldprijzen
Breng legitimatiebewijs mee.

Open van 14.00-06.00 uur Drankjes en hapjes gratis. 'Rijksweg 3, Maasbracht r
rwwwwm-rrmTWm-mi^m.wwrrrrwrm.'mmwwwwwm m ttfwl

(ADVERTENTIE)

December feestmaand bij Tagor
Koop nu uw vloerbedekking, gordijnstoffen en karpetten.

Nu met een extra kans op een korting van ’ 25- tot ’ 400-
-per kopende klant, altijd prijs

U bepaalt zelf uw korting door uw eigen lot te trekken
Actie duurt tot 23 december. Minimaal aankoopbedrag’ 250,-.

TAGORbv
I WrW?W®MfBfM Geleenstraat 62, 6411 HT Heerlen

naast de Kijkshop Telefoon 045-714226
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VINCKEN-MEISTERS-PASCH

11e KUNSTKALENDER
ZOL-bedrijven - Pierre Delnoy

Onderwerp:

WEGKRUISEN
13 tekeningen in pastel

Beperkt verkrijgbaar door f 17,50
te storten op postbanknr. 2513063

t.n.v. ZOL-bedrijven onder vermelding
van "KUNSTKALENDER 1989" of

te koop bij het V.V.V.-kantoor,
Stationsplein 4 te Heerlen



Popagenda
DECEMBER

" 2: ORANJERIE ROERMOND: FRANK BOEIJEN GROEP (1)

" 2: Dilligence Heerlen: The Run

" 2: Casino Den Bosch: Paolo Conté (1)

" 3: Du Commerce Oost-Maarland: Fietsefreem

" 3: Sirkel Sittard: Broomy Lightfeet

" 3: White Horse Eijsden: The Run

" 4: Jachthoes Maastricht: Fietsefreem

" 4:.Geelen Haelen: The Run

" 4: Wartesaal Köln: Epidemics

" 7: Boerderij Geleen: Candlemass

" 7: SPORTHALLE KÖLN: BAP

" 7: De Vereeniging Nijmegen: Paolo Conté (1)

" 8: SPORTHALLE KOLN: BAP

" 9: S'6l Roermond: Joia

" 9: Spuugh Vaals: Claw Boys Claw en The Riff (1)

" 9: Effenaar Eindhoven: Les Thugs en The Cateran (1)

" 9: SPORTHALLE KÖLN: BAP

" 9: De Maaspoort Venlo: The Nits (1)

" 10: Wllite Horse Eijsden: Blues Brothers Band

" 10: Vorst Nationaal Brussel: David Lee Roth & Zinatra (3)

" 10: Effenaar Eindhoven: Culture (1)

" 10: De Boskar Peer: The Crew

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

Enkel zitplaatsen voor optreden in Geleen

Beperkte toegang
concert Ladysmith

Buro Pinkpop heeft slechts 800 toe-
gangskaarten in roulatie gebracht voor
het concert van Ladysmith Black Mam-
bazo op woensdag 14 december in de
Geleense Hanenhof. Er zijn enkel zit-
plaatsen te vergeven. De belangstel-
ling voor Joseph Shabalala en de ove-

rige negen leden van Ladysmith is
overweldigend, en daarom komen ze
voor de tweede keer binnen een jaar
naar Nederland voor zes voorstellin-
gen.
Ladysmith, dat al sinds 1960 aan de
weg timmert en sindsdien 26 elpees

maakte, is de muzikale verwoording
van de meerstemmige zang, een van
de belangrijkste traditie binnen de Zoe-
loemuziek. Ladysmith kreeg internatio-
nale erkenning nadat zij had meege-
werkt aan de elpee Graceland van
Paul Simon. Het concert in Geleen be-
gint om 20 uur, kaarten kosten voor
zover nog voorradig 30 gulden in de
voorverkoop en 35 gulden aan de
avondkassa.

" Er is veel belangstelling voor
het optreden van Ladysmith Black
Mambazo in Geleen. Overigens
geldt er tijdens het concert een
rookverbod.

de komieke coco

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. sGravenhage

Bono Vox door IRA
op dodenlijst gezet

Daarin spreekt hij IRA-aanhangers
vermanend toe. En wel als volgt: „lm
sick and tired of Irish Americans co-
ming up to me who havent been back
to their country in years an talking
about the glory of the revolution. Whe-
re's the glory in taking a man out in
front of his wife and kids and shooting
him? Fuck the revolution", aldus Bono
Vox. Het citaat wordt in de film gebruikt
als intro voor het nummer Sunday
Bloody Sunday.
In dit licht bezien is het vreemd dat de
BBC vijf lerse groepen, waaronder U2,
die regelmatig van zich doen spreken

Diverse Engelse kranten hebben gemeld dat Bono Vox, lead-
zanger van U2, op de zogenaamde 'hit-list' van de IRA, het
verboden lerse Republikeinse Leger, is geplaatst.
Bono heeft het verbruid na een scène in de U2-film Rattle
And Hum.

vanwege hun politieke statements, in
de ban heeft gedaan. Met andere
woorden: bepaalde nummers van hen
worden niet meer gedraaid omdat ze
inhoudelijk zouden sympathiseren met
de lerse zaak. Het gaat om de num-
mers Sunday Bloody Sunday van U2,
Birmingham Six van The Pogues, Ter-
rorism van That Petrol Emotion, Was-
ted Life van Stiff Little Fingers en de
song Give Ireland Back To The Irish
van Macca.
Volgens de BBC zou het Poguesnum-
mer suggereren dat sommige veroor-
deelde IRA-aanhangers niet schuldig
zijn en dat Britse rechters niet onbe-
vooroordeeld zouden hebben gehan-
deld jegens hen. De boycot heeft intus-
sen wél vruchten afgeworpen. De zen-
der County Sound Radio in Guildford
annuleerde een interview met Errol
Smalley, een oom van een IRA-lid dat
wordt genoemd in Birmingham Six van
The Pogues. The Pogues zeggen zich
bij monde van manager Frank Murray
niet veel aan te trekken van de maatre-
gelen. „Ik ben blij dat we schijnbaar zó
belangrijk zijn, dat we een bedreiging
van de staat vormen", schamperde hij.
„We staan achter de zaken die we ver-
woorden in onze songs en dat blijven
we doen. Er is wat ons betreft genoeg
bewijs geleverd dat IRA-aanhangers
die in Engelse rechtszalen terecht
moeten staan, niefkunnen rekenen op
een onafhankelijk rechtspraak. Wij blij-
ven schrijven en zingen over deze
kwesties en hopen dat andere arties-
ten dat ook blijven doen."

" Bono Vox van U2. „Fuck the revolution".

René Shuman in Vrij Spel
Fons Geraets van Omroep Limburg presenteert morgenmiddag tussen 17 en*

18 uur in hetpopprogramma Vrij Spel opnamen van René Shuman & Tekkie en
de Maastrichtse bluesrockformatie Tight 'n' Juicy. Ook fragmenten van het con-
cert dat de Amerikaanse groep Firehose op 31 mei jl. gaf in jongerencentrum
Kombi in Maastricht.

popmuziek en strips

Nieuwe
tournee en

elpee Prince
Nauwelijks bekomen van zijn vorige
tournee, of Prince gaat weer op pad.
Op het reisschema prijken in ieder
geval Engeland en Nederland. Waar-
schijnlijk komt hij al in januari of fe-
bruari naar ons land. Zijn nieuwe el-
pee is ook al af, en koerst volgens in-
gewijden inhoudelijk richting gospel.
De platenmaatschappij heeft Prince
echter laten weten dat de nieuwe el-
pee voorlopig niet op de markt komt.
Aanleiding hiertoe zijn onder andere
de teleurstellende verkoopcijfers van
het Lovesexv-album.

Benefietelpee AidspatiëntenHet regent de laatste
maanden benefietel-
pees, -optredens, -te-
levisieshows en -tour-
nees. Onlangs ver-
scheen de elpee Heart
Of Rock. De opbreng-
sten hiervan vloeien in
een fonds dat zich in-
zet voor leukemie-,
kanker- en Aids-pa-
tiënten. Aan de elpee
werkten onder ande-
ren Bruce Springs-
teen, Suzanne Vega
en Robert Palmer
mee. Soulknakkers
zijn te horen op de el-
pee Heart Of Soul, die
op dezelfde basis is

verschenen. Hier bij-
dragen van Beastie
Boys, Lisa Lisa And
Cult Jam en Michael
Jackson.

Zondag 4 december
vindt in San Francisco
een invasie plaats van
popsterren. Billy Idol,
Bob Dylan, Tracy
Chapman, Crosby,
Stills, Nash & Young,

Torn Petty & th
Heartbreakers, N>
Lofgren en Jerry Gaf
cia treden belang*
loos op in het kad|
van The Bridge SchoJBenefit ten behoey
van gehandicaptek^
deren. Organisatrice
van dit evenement^de vrouw van Bob Dr 1

lan, die twee kindere^heeft die zijn verlamt.

Quote
„Echt, wat blanke kids scheidt van
mensen als Howlin' Wolf en mijzelf
is dat wij dit werk jaren geleden al
deden in Mississippi. Die kids be-
ginnen gewoon, pikken dat werk
op en lopen er zo mee weg. Wij
drukken onze levens uit, de moeilij-
ke tijden en alles wat we doorge-
maakt hebben. Voor hen is datniet
echt. Zij voelen het niet. Ik geloof
niet datje de blues kan voelen tot-
dat je door een paar moeilijke tij-
den bent gegaan."

MUDDYWATERS

Elpees en compact
discs te winnen

Maak je eiger
elpee top-10

Welke popartiesten of -groepen S* é
ken dit jaar met kop en schoud*c
boven de rest uit? Welke elpee t*n
schouw jij als de 'plaat van het jaaßr
We nodigen jullie uit mee te weri*l
aan de samenstelling van de 'elpr'
top-10 1988. Wat moet je doen?-1'
fabriceert je eigen top-10 van ef
beste, sensationeelste en mooi 4
elpees van dit jaar. Uit de inzend^gen stellen we de elpee top-10 &l
het Limburgs Dagblad samen. S^jouw tien favorieten (voorzien vf
naam en adres) vóór 17 decent
naar. *

Popredaktie LD n
Markt 3 b<

6161 GE Geleen
Op vrijdag 23 december publicei*/
we in deze rubriek de elpee top-1
van 1988. En onder de inzende
verloten we tien elpees of compa' i
discs naar keuze. De winnaars vtf
den ook op 23 december bekaf
gemaakt.

Frank Boeyen
nog niet

uitverkocht
Het eerste Limburgse concert in het
kader van de nieuwe theatertournee
van Frank Boeyen, vanavond in cul-
Jureel centrum De Oranjerie te Roer-
mond, is nog niet uitverkocht. „Heel
vreemd", aldus het management van
Boeyen, „want overal waar we zijn
geweest en waar we nog moeten ko-
men hangt steevast het bordje 'uit-
verkocht' op de deur. Behalve in
Roermond."

Fans van de Frank Boeyengroep
kunnen vanavond dus naar Roer-
mond voor de theatervoorstelling
Dans In Slowmotion. Aanvang 20
uur.

Oplossing van gistere
I-a-r---m

- b r e s I au
-sob e r - i
otter-os

- r a I - pr-
rat-ergo
-ei t r o e n
-teef - I e f

recept
Javaanse
Kerriesoep

Benodigdheden: 1 kip van ± 850 g,
11 water, 2 uitjes, 3 geraspte meki-
rienoten, Vz tl knoflookpoeder, l/z tl
sambal oelek, 3 tl kerrie djawa, 1 tl
laos, 1 tl djahé, boter of margarine,
Vi zak mihoen, wat citroensap en
zout.

Trek bouillon van de kip.
Snipper deuitjes en fruit diemet de
kruiden in wat boter.
Doe er de bouillon bij om aanbran-
den te voorkomen, meng dit goed
onder elkaar en giet het over in de
pan met de bouillon.

Snijd het vlees van de kip in kleine
stukken en voeg die eveneens aan
de bouillon toe.

Breng ruim water aan de kook,
neem de pan van het vuur en laat
dan de mihoen 3,minuten in dit hete
water staan.
Giet het afen spoel de mihoen goed
af onder de koude kraan.
Voeg de mihoen vlak voor het op-
dienen aan de soep toe.
Breng het geheel op smaak met een
paar druppels citroensp en wat
zout.
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Jongerencentrum Dc Boerden] in Geleen blijft de hardrockmuziek pro-
moten door het naar Geleen halen van buitenlandse groepen. Volgende
week woensdag wordt hetpodium vrijgemaakt voor dc Zweedse band
Candlemass, een exponent van dc zogenaamde 'doom-metal': zeer
zware, trage en keiharde hardrock. Dc muziek van Candlemass is dui-
delijk beïnvloed door die van Black Sabbath. Dc groep bestaatuit zan-
ger Messiah Marcolin, bassist Leif Edling, dc gitaristen Lars Johansson
en Mats Björkman en drummer Jan Lindh. Candlemass verzorgde dc
voorprogramma s van onder anderen Stayer en King Diamond. Het
concert begint om 20 uur, entree 10 gulden.

puzzel van de dag

v i j

| Limburgs dagblad

panda en de meester-verknoper



Duizend bakkers wegbij loslaten minimumprijs'
JEN HAAG - Het afschaffen van deJlriimumprijs voor brood en het
In u van het capaciteitsbeheer
f «e bakkerijsector is de doodsteek
knn°ngeveer duizend van de ruimPM bakkerijen in Nederland. Vol-pns voorzitter J. Verbruggen vanE Nederlandse Bakkerij Stichting
l'fvi verdwijnen daarmee zontjJiduizend arbeidsplaatsen.
Ja de bekendmaking door staatsse-Fetaris Evenhuis (Economische
faken) van zijn voornemen om dePmimum broodprijs per 1 juli 1989Ps te laten hebben debakkers grootF 1klein en de voedingsbonden hun|°°p vooral gevestigd op de Twee-le Kamer om de bewindsman vanfjn plannen af te houden.
*nbiakkers vrezen een enorme prij--nstag met de supermarkten. Densurnenten-organisaties zijn voor
i afschaffen van de minimum-'ijs voor brood, op dit moment,84.

Bonn bepleit
perestrojka
in de DDR

BONN - De Westduitse rege-ing en de oppositie in het par-ament van Bonn hebben giste-ren de leiders van de DDR op-geroepen zich niet langer teyerzetten tegen de politiek vanhervormingen, zoals deze in an-ere Oosteuropese landen op
§ang is gekomen. Volgens
Bondskanselier Helmut Kohl
*an de DDR zich op den duur

'et aan het proces van veran-deringen onttrekken.
:n zijn jaarlijksetoespraak 'zur

der Nation' voor de
"ondsdag zei Kohl het te be-
treuren dat de politiek van pe-restrojka (herstructurering) englasnost (openheid), die opgang is gebracht door Sovjetlei-
der Michail Gorbatsjov, geen
weerklank vindt in de DDR.
j*-ohl sprak van 'stagnatie' bij~e 'landgenoten' in de DDR.stilstand leidt tot achteruit-gang, zo waarschuwde de West-auitse regeringsleider.
°Ppositieleider Vogel is vanmening dat het in het belangan de Bondsrepubliek is omgrachten' in het buurland die

zijn te on-Jjersteunen. Overigens noemtPc Westduitse oppositie het eensprookje' te denken dat
Bonn en Warschau-

Pact-lid Oost-Berlijn herenigdKunnen worden. Dat is wel deWehs van Kohl.
rjR-leider Honecker zelf zette
lcn gisteren af tegen degenen

Ult het Westen die zijn land. r°eger verweten teveel op deyn van Moskou te zitten. Nu
Uien ze dat wij van die koers
wijken en kiezen voor anar-cnie, zo zei hij.

Ook koopkracht neemt toe in 1989

Economische groei
boven verwachting

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De economische
groei zal volgend jaar op 3,5 procent
uitkomen. Dat is een half procent
meer dan waarop tot nu toe was ge-
rekend. Dit jaar zal de groei drie
procent zijn. Dat is 1,25 procent
meer dan eerdere voorspellingen.

Minister Ruding (Financiën) heeft
dit de Kamer gisteren laten weten.
De minister schrijft de ontwikkelin-
gen toe aan een uitbundiger ontwik- j
keling van de wereldeconomie.
Ruding erkent dat er voor 1989 re- ]
kening gehouden moet worden met i
een aanzienlijke tegenvaller bij de ;
aardgasbaten inde ordevan 1,5 mil- <

jard gulden. Door de bijstelling van
het economische beeld zullen de be-
lastinginkomsten echter hoger uit-
vallen. Nu wordt daarbij gedacht
aan een bedrag van 1,5 miljard gul-
den.

De minister van Financiën schrijft
de Kamer dat het kabinet er 'thans'
van afziet om maatregelen te nemen
waardoor de tegenvaller bij de gas-
baten wordt opgevangen. Niet al-
leen gaat de verlaging van het hoge

BTW-tarief van 20 naar 18,5 procent
gewoon door, er zal ook geen verho-
ging van de accijns op diesel of in-
voering van een accijns op LPG ko-
men. Ruding houdt wel een verho-
ging van accijnzen op brandstoffen
voor medio 1989 open.

Over het BTW-tarief merkt Ruding
op dat dit in de toekomst verder om-
laag zal moeten als de grenzen bin-
nen de EG in 1992 wegvallen. Hij
zegt dat echter ook andere EG-lid-
staten stappen rond de BTW moe-
ten nemen.
De koopkracht neemt volgend jaar
toe. Ruding wil op dit punt nog geen
concrete cijfers geven.

Eis
Zij eisen dat het sociaal minimum-
inkomen (zoals de AOW) welvaarts-
vast moet zijn. Het moet gekoppeld
worden aan de werkelijk verdiende
lonen. Een andere eis is dat de'over-
heid actie moet ondernemen ter
voorkoming en bestrijding van ar-
moede die bepaalde groepen oude-
ren in toenemende mate ervaren.
De AOW-gerechtigde leeftijd moet65 jaar blijven. De AOW moet niet
variabel worden byVervroegde, ge-
leidelijke of verlate pensionering, zo
stelt de nota.

De bonden stellen dat steeds meer
mensen afhankelijk worden van de
(te lage) minimumuitkeringen. Wat
ouderen betreft, gaat het vooral om
alleenstaande vrouwen. Van de
overheid wordt speciale aandacht
voor deze groep gevraagd. De over-
heid moet armoedeverschijnselen
met kracht bestrijden, onder meer
door herstel van de welvaartsvast-
heid.

Ook willen de bonden inspraak in
organen die over hen beslissen, zo-
als de Sociaal-Economische Raad.

Inspanningen
In het gisteren vrijgegeven rapport
van de defensieministers wordt

eveneens nadrukkelijk vastgelegd
dat 'immateriële' bijdragen' ook die-. nen mee te tellen bij het vaststellen

\ hoeveel elk land bijdraagt aan de
; gemeenschappelijke defensie.

Vooral in de Verenigde Staten zo
blijkt uit het rapport wordt nog te
vaak uitsluitend gekeken naar het
i :

geld dat elk NAVO-land uittrekt
voor defensie.
Minister Bolkestein ziet het dan ook
als een doorbraak dat zijn Ameri-
kaanse ambtsgenoot Carlucci de op-
vatting deelt, dat ook gekeken moet
worden naar zaken als dienstplicht,
geluidsoverlast en het beslag dat
oefeningen leggen op de terreinen.

Uit het rapport blijkt overigens dat
Nederland een redelijk goede bij-
drage levert aan de defensie. Wel
wordt erop aangedrongen dat ons
land het defensiebudget jaarlijks
weer minstens met twee procent
(nu 0,6 procent) laat groeien.
Andere landen, met name België en
Denemarken, krijgen er daarente-
gen fors van langs. Beide landen ge-
ven véél minder uit dan zij, gezien
hun welvaart, zouden kunnen. Voor
onze zuiderburen geldt verder dat
zij mogelijk binnenkort niet eens
meer in staat zijn hun taken naar be-
horen te vervullen.

Overigens hebben de Britse pre-
mier Thatcher en de Franse presi-
dent Mitterrand gisteren verklaard,
te verwachten dat begin volgend
jaar weer met de Sovjetunie onder-
handeld kan worden over het terug-
dringen van de conventionele bewa-
pening. De 'diplomatieke obstakels'
daarvoor zoudfen uit de weg ge-
ruimd zijn.

Nota: steeds meer mensen afhankelijk van minimuminkomen

Ouderenbonden: geen
verdere korting AOW

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - „Als de AOW in
de toekomst verder wordt be-
perkt dan zal het op een dag op
het Binnenhof grijs zien van
de demonstrerende ouderen.
In dat geval zal de politie zich
nog wel twee keer bedenken
voordat zij de wapenstok op-
heft. Wij zeggen: handen af
van de AOW".

Deze krachtige taal kwam gisteren
in Den Haag uit de mond van de
voorzitter van de overkoepelende
ouderenbond COSBO-Nederland,
drs Th. Wehkamp. Hij deed deze
uitspraken bij de aanbieding van de
COSBO-nota 'Toekomend Inko-
men' aan drs F. Hol, directeur So-
ciale Zekerheid van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid.

De COSBO-voorzitter benadrukte
dat er ontwikkelingen gaande zijn
die de AOW als sociaal aanvaard-
baar minimum bedreigen. Sinds
1978 is het wettelijk minimumloon,
waaraan de AOW is gekoppeld, 11
procent achtergebleven bij de loon-
ontwikkeling en is de koopkracht
van de AOW-er met 11,5 procent ge-
daald. De ouderenbonden ANBO,
PCOB en UnieKBO vrezen op basis
van rapporten van regeringscom-
missies ingrijpende veranderingen
in de AOW.

NAVO-rapport kritiseert België en Denemarken

Bolkestein twijfelt aan
internationale divisie
Van onze correspondent

BRUSSEL - Nederland is niet be-
reid zonder meer in te stemmen met
het Duitse plan voor de oprichting
van een gemeenschappelijke divisie
met België, Engeland en Westduits-
land. Minister Bolkestein (Defensie)
heeft gisteren zijn twijfels uitge-
sproken over de mogelijkheden om
een dergelijke divisie te formeren.

Eerder deze week hadden Neder-
landse diplomaten bij deNAVO nog
verklaard redelijk positief te staan
tegenover het plan. Minister Bolke-
stein wees er weliswaar op dat het
initiatief erg belangrijk zou kunnen
zijn tegenover het Duitse publiek,
maar dat nog lang niet vaststaat of
het plan ook praktisch uitvoerbaar
is. Daarbij verwees hij naar de pro-
blemen die de gemeenschappelijke
Duits/Franse brigade op dit mo-
ment ondervindt. Daarbij gaat het
vooral om taalproblemen en proble-
men met de commandovoering.
Op verzoek van de vier betrokken
landen zal NAVO-opperbevelheb-
ber Galvin onderzoeken of het plan
ook haalbaar is.

De Chinese minister van Buitenlandse
Zaken, Qian Qichien overlegt momenteel in
Moskou voor besprekingen over een even-
tuele historische topontmoeting tussen de
Chinese leider Deng Xioping en president
Gorbatsjov. Het is de eerste keer sinds 1957
dat een Chinese minister weer een bezoek

brengt aan Moskou. Minister Qian zei in Pe-
king voor zijn vertrek, dat hij zich met zijn
Sovjet-ambtgenoot Sjeverdnadze de komen-
de drie dagen zou buigen over het Kampu-
cfieaanse probleem. Deze kwestie wordt ge-
zien als het belangrijkste obstakel in de nor-
malisatie van de betrekkingen.

binnen/buitenland

Kamer wil goedkopepolis bejaarden
riojN HAAG - Een Kamermeerder-t fd van CDA en PvdA wil alle par-
Qfilier verzekerde 65-plussers wet-
[rt*jk de mogelijkheid geven om te.Jzen voor de zogenoemde stan-"frdpakketpolis. Bejaarden zou-
Ti dan niet meer dan 181 gulden-*mie per maand hoeven te beta-
J- Staatssecretaris Dees (Volksge-

heeft dit voorstel gisterenJde TweedeKamer ontraden. Over
If voorstel van het CDA, dat wordt
Jsteund door de PvdA, wordt vol-((Tide week dinsdag gestemd.

f|es vreest dat het de afspraken
l#* de in het KLOZ verenigde par-
Juliere ziektekostenverzekeraars
3|evaar kan brengen. Die houden
*faer meer in dat bejaarden met
Ji inkomen onder de 35.000 gul-lendie meer dan 181 gulden beta-IJi het verschil van hun verzekeraar
Ipfugkrijgen. Maar ze houden wel
'4 eigen P°iis met een eventueel
fperkter pakket of eigen risico's.
ë.
djaar Lansink (CDA) zei dat de zaak\#ier meteen afdoende kan wordentifregeld. Lansink, die eerder in het
£bat sympathie had betuigd met
ff "vdA-suggestie om bejaarden
E;t een laag inkomen zonodig op temen in de ziekenfondsverzeke-rd, zwichtte wat dit betreft welPor argumenten van Dees.

Kinderbijslag
verder omhoog

in toekomst
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De kinderbijslag zal
in de toekomst verder omhoog moe-
ten. Dit gezien de ontwikkelingenin
de bevolking en het feit dat in ons
omringende landen burgers gemid-
deld minderzelf voor hun kinderen
hoeven te betalen dan hier. Staats-
secretaris De Graaf (Sociale Zaken)
heeft dit gisteren in de Kamer ge-
zegd.

De Graaf sprak tijdens een debat
over het wetsvoorstel waardoor de
kinderbijslag voortaan betaald
wordt door de overheid en niet meer
via premies die werkgevers opbren-
gen. Deze overheveling van de kin-
derbijslaglasten naar de overheid
was onderdeel van een pakket
maatregelen die het wegvallen van
investeringssteun (WIR) voor het
bedrijfsleven goed moest maken.

De bewindsman zei in deKamer de
angst weg te willen nemen die her
en der is ontstaan dat de overheid,
nu zij zelf de kinderbijslag finan-
ciert, daarop gemakkelijker kan
gaan bezuinigen. „Voor een derge-
lijkeangst is geen enkele grond", al-
dus De Graaf. Zeker het huidige ka-
binet heeft daartoe geen plannen.

De kinderbijslag gaat in 1989 met
gemiddeld vier procent omhoog.
Voor 1990 heeft het kabinet al een
verdere verhoging met vijf tot zes
procent aangekondigd.

Veel 'schone'
auto's fout
afgesteld

DELFT - Veel schone auto's zijn
niet op de juiste manier afgesteld.
Dit blijkt uit de eerste uitkomsten
van een onderzoek dat TNO in op-
dracht van minister Nijpels van Mi-
lieu verricht. TNO meet de uitlaat-
gassen van willekeurige 'schone'
auto's om te kijken of zij voldoen
aan de gestelde eisen. Het gaat om
auto's met en zonder katalysator die
in Nederland zijn verkocht onder de
stimuleringsregeling voor schone
auto's van de Europese Gemeen-
schap. Kopers van zon auto kunnen
daarbij rekenen op een prijsvoor-
deel van 850 gulden.

TNO heeft tot nu toe 66 van deze wa-
gens onder de loep genomen. In 70
procent van de gevallen bleek de
stationair-afstelling slecht.
Auto's waarvan de katalysator door
lood was vergiftigd, als gevolg van
het tanken van loodhoudende in
plaats van loodvrije benzine, bleken
een verminderde uitlaatgaskwali-
teit te hebben.

Bhutto
premier

ISLAMABAD - Mevrouw Benazir
Bhutto, die 16 november de verkie-
zingen won, is gistermiddag door
waarnemend president Ghulam Is-
haq Khan benoemd tot premier van
Pakistan. Zij wordt hiermee de eer-
ste vrouwelijke premier in een isla-
mitisch land.
In een televisie-uitzending noemde
Ishaq Khan de 35-jarige Benazir
Bhutto de keus van het volk. De
waarnemend president kondigde
eveneens aan dat de noodtoestand
wordt opgeheven. Deze werd op 17
augustus ingesteld nadat president
Zia ul-Haq bij een raadselachtig
vliegtuigongeluk om het leven
kwam.

Vredesakkoord
in Soedan

KHARTOUM De Soedanese rege-
ring heeft een al in november onder-
tekend vredesplan goedgekeurd dat
een einde moet maken aan de vijf
jaar durende burgeroorlog, waarbij
tienduizenden mensen omkwamen
en miljoenen dakloos werden. Dat
heeft de Soedanese staatsradio gis-
teren bericht.
Het vredesakkoord werd 16 novem-
ber in Addis Ababa getekend door
de verzetsleider John Garang en
Mohammed Osman al-Mirghani,
hoofd van de Soedanese Democrati-
sche Uniepartij (DUP), een van de
Soedanese regeringspartijen. Het
vredesplan moet een einde maken
aan de oorlog in het overwegend
christelijke zuiden, dat zich verzet
tegen invoering van de moslimwet-
ten.

Arbeiderspartij sluit akkoord met religieuzen
Kabinetsformatie
Israël in impasse

JERUZALEM - De Israëlische Ar-
beiderspartij heeft -woensdagavond
overeenstemming bereikt met een
ultra-orthodoxe joodse partij. Het
akkoord kan het premier Yitzhak
Shamirs Likoed-blok verhinderen
een regering te vormen. Het ak-
koord, dat woensdagavond laat
werd bereikt tussen de Arbeiders-
partij en de religieuze partij Agoe-
dat Israël, betekent dat partijleider
Shimon Peres kan rekenen op de
steun van 60 afgevaardigden in de
Knesset, vergeleken met 58 voor
Shamir.
Afgevaardigde rabbijn Menachem
Porush van Agoedat Israël verklaar-

de dat het met de Arbeiderspartij
gesloten pact niet alleen is bedoeld
om een regering van Shamir te ver-
hinderen maar om Peres de kans te
geven een kabinet te vormen. Sha-
mir, wiens Likoed-blok een kleine
voorsprong behaalde bij de verkie-

zingen van 1 november, zei gisteren
nog steeds te hopen tegen maandag
een rechts-religieuze regering te
kunnen vormen. Maandag loopt de
eerste termijn af waarbinnen Sha-
mir een regering kan presenteren
aan president Chaim Herzog.

De Likoed-leider verklaarde voor
de Israëlische radio alsnog te zullen
trachten de Agoedat Israël naar zijn
kamp over te halen. De Likoed be-
reikte woensdagavond een akkoord
met de grootste religieuze factie, de
ultra-orthodoxe Shas-partij, die
twee ministersposten werd beloofd.
Shamir verklaarde een besluit van
Woensdag van de Arbeiderspartij te
betreuren geen nieuwe grote coali-
tie aan te gaan met de Likoed. Hij
had volgens eigen zeggen getracht
de Arbeiderspartij over te halen tot
deelneming aan een regering om de
invloed van zijn uiterst-rechtse en
religieuze bondgenoten te minima-
liseren.

Top

" De vijf Middenamerikaanse
landen hebben gisteren een
nieuwe datum vastgesteld voor
de al maanden steeds weer uit-
gestelde topconferentie van
hun presidenten over de uit-
voering van het vredesakkoord
voor het gebied uit augustus
1987. De keuze is gevallen op 15
en 16 januari in El Salvador.

PUNT UIT
Emigratie

" De emigratie van joden uit
de Sovjetunie is dit jaar het
hoogst sinds 1980. Dit jaarwerd
tot dusver aan 16.572 joden een
uitreisvisum verstrekt, het
hoogste aantal sinds 1980, toen
21.470 joden de Sovjetunie ver-
lieten.

Hongerstaking
# Uit protest legen executies
van Iraanse politieke gevangel
nen door het Cliomeini-bewind.zijn in vijftien landen honger-
stakingen begonnen. Op het
Amsterdamse Beursplein zijn
veertig lraniërs begonnen aan
de hongerstaking die-tot vol-
gende week woensdag moet
gaan duren.

Piper Alpha
" Het verwrongen wrak van
het olieplatform Piper Alpha
in de Noordzee, waar een enor-
me brand in juli dit jaar aan
167 mensen het leven kostte,
zal worden opgeblazen. De
operatie gaat pas van start als
alle pogingen in het werk zijn
gesteld om de 32 lichamen te
bergen van de mensen die nu
nog vermist worden.

Handel
" Wegens hel meermalen ple-
gen van handel in Thaise vrou-
wen heeft de Amsterdamse offi-cier i?a?i justitie mrM. Visser-
van Zwieteren gisteren 2.5 jaar
onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf geëist tegen twee broers
H.K. en R.K. en hun vriend V.
(Voulonj. De vrouwen moesten
werken in bordelen.

Explosie
"In een kolenmijn in de
noordoostelijke Chinese stad
Jixi heeft zich afgelopen zater-
dag een gasexplosie voorge-
daan die aan 45 mijnwerkers
het leven heeft gekost. Voorts
raakten 23 kompels gewond.

Uitstel
" Het Opperste Gerechtshof
van India heeft gisteren de te-
rechtstelling van twee sikhs
uitgesteld die zijn veroordeeld
voor de moord op wijlen pre-
mier Indira Gandhi in 1984. De
beide mannen zouden vanmor-
gen worden geëxecuteerd in de
Tihar-gevangenis in New Del-
hi, maar het besluit van het Op-
perste Gerechtshof betekent
zeker vijf dagen uitstel van de
terechtstelling.

Cycloon

" Het aantal slachtoffers als
gevolg van de cycloon die dins-
dag over Bangladesh is ge-
raasd, is opgelopen tot circa
1.000. Volgens berichten heeft de
storm in de helft van het geteis-
terde land vernielingen aange-
richt. Het officiële dodencijfer
staat op 340.

Voorgedragen

" President Ronald Reagan
van de Verenigde Staten zal
zijn veiligheidsadviseur en de
hoogste zwarte legerofficier
luitenant-generaal Colin Po-
well (51) voordragen voor de
post van opperbevelhebber
van de Amerikaanse land-
macht. Powell is de tweede
zwarte diehet tot vier-sterren-
generaal weet te bengen.

Verdrag
" Spanje en de Verenigde Sta-
ten nebben gisteren een nieuw
defensieverdrag gesloten voor
een periode van acht jaar. Vol-
gens het verdrag moet het aan-
tal in Spanje aanwezige Ameri-
kaanse troepen worden terug-
gebracht van 12.500 tpt 8.000
manschappen. De overeen-
komst komt eveneens tege-
moet aan de wens van Madrid
de 72 Amerikaanse F-16 ge-
vechtsvliegtuigen binnen drie
jaar te verwijderen van de
luchtmachtbasis Torrejon nabij
de Spaanse hoofdstad. Het ver-
drag verbiedt het transport en
de opslag van kernwapens op
Spaanse bodem.

Gifvaten

" Craafwerkzaamlieden op de
voormalige vuilnisbelt Coupé-
polder in Alphen aan den Rijn
hebben na twee weken ruim
honderd vaten chemisch afval
opgeleverd plus een hoeveellieid
los gestort ziekenhuisafval. De
graafwerkzaamheden worden
verricht in opdracht van justi-
tie die op deze manier bewijs-
materiaal hoopt le vergaren
over de illegale lozingen op de
vuilnisbelt.

(ADVERTENTIE)

Aan de abonnees
Kostenstijgingen maken voor de Ne-
derlandse dagbladen een aanpassing
van hun abonnementstarieven nood-
zakelijk. In verband hiermee zijn onze
abonnementsprijzen per' 1 januari
1989 als volgt vastgesteld:

’ 24,60 per maand '’ 73,80 per kwartaal
’295,20 per jaar

Wij nemen graag aan dat de abon-nees die een machtiging tot automati-
sche afschrijving hebben verstrekt,
ermee aceoord gaan dat bij de eerst-volgende afschrijving de nieuweabonnementsprijs wordt aangehou-
den.
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Pravda: geen objectieve informatie uit brandhaarden verkrijgbaar

Moskou: 28 doden bij
onlusten in Kaukasus

Van de redactie buitenland

MOSKOU -De afgelopen twee weken zijn bij de jongste
onlusten in de Sovjet-republieken Armenië en Azer-
bajdzjan in totaal 28 mensen om het leven gekomen. Dit
meldde het partij dagblad Pravda gisteren op basis van
cijfers van het Sovjet-ministerie van binnenlandse za-
ken.

In een vraaggesprek met het blad verklaarde het hoofd
van het voorlichtingsbureau van het ministerie dat in de
balans het aantal slachtoffers van „botsingen en schoten-
wisselingen" is inbegrepen. Het aantal slachtoffers was
veel hoger dan eerdere schattingen van functionarissen
in het gebied en in Moskou. De onrust is het gevolg van
oplopende spanning tussen de islamitische Azerbajdzja-
nen en orthodox-christelijke Armeniërs.

Het officiële persbureau van Arme-
nië had woensdag gemeld dat in de
republiek elf mensen zijn omgeko-
men bij botsingen tussen „plaatse-
lijke zelfverdedigingscommando's"
van Armeniërs en Azerbajdzjanen.
Sommige Azerbajdzjani's zijn vol-
gens het persbureau de bergen inge-
trokken en een „guerrilla-oorlog"
begonnen. Die telling bracht het vo-
rige totaal aantal slachtoffers op 19,
waaronder drie soldaten die op 23
november werden gedood toen ze
trachtten in de Azerbajdzjaanse
staad Kirovobad een menigte tegen
te houden die een Armeens kantoor
aanviel.

%Als gevolg van de etnische
onlusten in de Sovjetrussische
republieken Armenië en Azer-
bajdzjan ontvluchten steeds
meer inwoners huis en haard
om bijfamilie ofkennissen een
veilig onderkomen te zoeken.
Deze Armeense familie arri-
veerde deze week per trein in de
Armeense hoofdstad Jerevan.
De groep kwam uit Bakoe, de
hoofdstad van Azerbajdzjan.
Beide steden worden tegen-
woordig door het leger gecon-
troleerd.

Vluchtelingen
iSinds het uitbreken van het conflict
tussen Armenië en Azerbajdzjan
over het autonome gebied Nagorno-
Karabach in februari zijn enkele
tienduizenden Armeniërs en Azer-
bajdzjanen huis en haard ontvlucht
uit vrees voor aanvallen. In talrijke
steden in de twee Sovjet-republie-
ken zijn comitées opgericht om de
vluchtelingen onder te brengen.

De genoemde aantallen vluchtelin-
gen verschillen aanzienlijk. Volgens
het Azerbajdzjaanse ministerie van
buitenlandse zaken zijn sinds fe-
bruari 55.000 'Azeri's' uit Armenië
gevlucht. Het Armeense ministerie
sprak daarentegen van „hooguit"
40.000. In dezelfde periode ont-
vluchtten 22.000 Armeniërs Azer-
bajdzjan.

Besehuldiging
De Pravda noemde het donderdag
onmogelijk objectieve informatie te
krijgen uit de roerige gebieden. Ook
plaatselijke dagbladen gaven geen
uitsluitsel over de toestand. Het
Russische ministerie van binnen-
landse zaken beschuldigde op-
nieuw tegenstanders van de pere-
strojka ervan met de aanwakkeren
van de nationaliteitsproblemen
eigen belangen na te streven.

Tegelijkertijd uitte het Sovjet-mi-
nisterie zware beschuldigingen je-
gens regionale politici. „Wij moeten
helaas vaststellen dat de nationale
bewegingen snel een leiding heb-
ben gevonden die in een reeks ge-
vallen een grotere autoriteit genie-
ten dan vertegenwoordigers van de
plaatselijke (communistische, red.)
autoriteiten, die vaak een openlijk
onverschillige houding aannemen,"
aldus een commentaar van het mi-
nisterie in Moskou.

Protesten
Inmiddels houden dc demonstra-
ties in Azerbajdzjan onverminderd
aan. Volgens onofficiële berichten
duiken onder dc betogers steeds
meer vlaggen op met het groen van
dc Iraanse revolutie. Dc voorzitter

van het parlement van dcrepubliek,
Tatlijev, verklaarde eerder na een
bijeenkomst van dc Opperste Sov-
jet in Moskou dergelijke vlaggen en
meegevoerde portretten van dc
Iraanse geestelijk leider Khomeini,
niet te hebben waargenomen. Een
woordvoerder van het Azerbajdz-
jaanse ministerie van buitenlandse
zaken in Bakoe verklaarde donder-
dag dat bij grotebetogingen „derge-
lijke verschijnselen" niet zijn te ver-
mijden. Gezien hun aantal zouden
zij echter „weinig betekenis" heb-
ben.

Vergoeding
Naast talrijke lichamelijke klachten

lijden de slachtoffersaan de psychi-
sche gevolgen van de vergiftiging
als depressies, geïrriteerdheid, sla-
peloosheid en gebrek aan concen-
tratievermogen. De kwestie van
naar de schadevergoeding is één
van de ingewikkeldste zaken uit de
juridische geschiedenis. De rege-
ring van Madhya Pradesh heeft, sa-
men met de centrale regering, aan
de Amerikaanse multinational een
schadevergoeding gevraagd van
drie miljard dollar (ongeveer zes
miljard gulden) om 583.000 slachtof-
fers schadeloos te stellen.

Het proces wordt gevoerd voor een
lokale rechtbank, deskundigen re-
kenen niet een spoedige uitspraak.

Veel van de verdedigers van de
slachtoffers zouden graag buiten de
rechtbank om een schaderegeling
treffen aangezien dat sneller tot re-
sultaat zou leiden.

In een poging voor alle overleven-
den een zelfde levensniveau vast te
stellen heeft derechter die belast is
met de zaak, vorig jaar een nieuw
idee geopperd voor de berekening
van de schadevergoeding: hij stelde
een bedrag voor van 32.000 gulden
voor overlevenden van wie gezinsle-
den zijn omgekomen en 16.000 gul-
den voor levenslang gehandicapten.
Voor de armen van Bhopal komen
deze bedragen overeen met tiental-
len jaren werk.

Enorme omzet
De omzet steeg enigszins, maar
het juiste antwoord moest nog
komen. De Belgische Nationale
Loterij bracht uiteindelijk in
1983 onder denaam Presto, naast
de bestaande 'gewone' loterij, de
eerste echte krabloten op de
markt. Tegenwoordig worden al-
leen al van de Presto-loten per
jaar zes keer 15 miljoen biljetten
a 50 francs (ruim drie gulden vijf-
tig) verkocht. In Nederlands geldj
is dat een omzet van meer dan
300 miljoen gulden per jaar.
Op het gebied van krabloten
hebben de Belgen tegenwoordig
twee ijzers in het vuur: Dit jaar
werd ook nog driekeer een partij
Subito-loten op de markt ge-
bracht, in totaal 35 miljoen stuks
(een omzet van zon 125 miljoen

gulden). Geen wonder dus dat de
Staatsloterij de Nederlandse
gokkers aan het krabben wil
hebben.

Dodental van gifgasramp nu ruim 10.000

Drama Bhopal duurt voort
Van de redactie buitenland

BHOPAL - Vier jaar na het
drama in Bhopal overlijdt
elke dag gemiddeld meer

| dan één persoon aan de ge-
volgen van de ramp. Het
giftige gas beïnvloedt nog

i steeds het leven van de
50.000 inwoners van Bho-
pal, de hoofdstad van de
staat Madhya Pradesh in
het centrum van India.

Het dodelijke gas dat werd gepro-
duceerd door een bedrijf in bestrij-
dingsmiddelenvan de Amerikaanse
chemiegigant Union Carbide, ver-
spreidde zich in de nachtvan 2 op 3
december 1984 over de stad. Vol-
gens officiële cijfers vonden in de
eerste dagen na de ramp 1745 men-
sen de dood in de achterbuurten
rond de fabriek.

De toename van het aantal dodelij-
ke slachtoffers van de vergiftiging
hield sindsdien een sinistere regel-
maat aan: 2347 mensen overleden
twee jaar na de ramp, 2850 in 1987
en 3323 dit jaar.Per jaar sterven 500
mensen meer aan de lange termijn
gevolgen van de vergiftiging.

De andere kant van de tragedie is
het vertrek van ongeveer 50.000
overlevenden met vergiftigingsver-
schijnselenuit destad. Eén van hen,
Sunil Kumar, is het symbool gewor-
den van de gevluchten uit Bhopal.
Hij was de enige getuige van de In-
dische regering tijdens het proces
voor een Amerikaanse rechtbank in
1985. Op dit moment is hij 16 jaar.
Hy verloor in 1984 zijn vader, moe-
der, twee broers en drie zusjes. Hij
leeft, met een zus van 14 en een
broertje van 5 jaar,van de 66 gulden
die hy per maand als rente krijgt

over de 8000 gulden die deregering
op een bankrekening voor hem
heeft vastgezet.
Zijn symptomen komen overeen
met die van de meeste slachtoffers:
ademhalingstoornissen, hevige ont-
stekingen van de slijmvliezen en
koortsaanvallen. ledere dag krijgt
hij twee injecties. Op gezette tijden
moet hij worden opgenomen in het
ziekenhuis. „Ik kan me niet concen-
treren op mijn schoolwerk, ik kan
niet spelen, ik weetniet wat een nor-
maal leven is," zo zegt Kumar.

Druk
Hoewel Delors met kracht probeert
bemoeienis van de regeringen met
die taakverdeling te vermijden,
wordt er toch van alle kanten druk
op hem uitgeoefend. Naar verwach-
ting zullen diverse regeringsleiders
vandaag en morgen van de EG-top
op Rhodos gebruik maken om in de
wandelgangen bij Delors voor 'hun'
commissarissen te pleiten.

Tal van regeringsleiders beschou-
wen het in de wacht slepen van een
belangrijke post als een prestige-
zaak, ook al worden de commissa-
rissen geacht niet hun land maar al-
leen het Europese belang te verte-
genwoordigen.
De grote landen - West-Duitsland,
Spanje, Frankrijk, Italië en Groot-
Brittannië - leveren elk twee com-
missarissen, derest één. Negen van
de zittende commissarissen blijven

aan, acht moeten het veld ruifljl
voor nieuwe. Eén ding staat v*
alle negen zittende commissaris*
krygen een nieuwe functie.

Verslavend
„De verkoop van de krabloten
loopt zeer goed", meldt een
woordvoerder van de Nationale
Loterij België met gevoel voor
understatement. „Hoeveel loten
we ook op de markt brengen, ze
worden voor 99,9 percent ver-
kocht. Er raken er wel eens zoek
of mensen vergeten dat ze ze
hebben gekocht".

In België wordt, evenals trou-
wens in ons land met de huidige
staatsloten, zestig percent van de
inkomsten als prijzengeld uitge-
keerd. De laagste prijs is 100
franc (’ 7,50) en de hoogsteis één
miljoen franc (75.000 gulden).
Per miljoen loten is er één hoofd-
prijs.

De verleiding bij het krabben is
ontzettend groot. Je loopt even
binnen bij het postkantoor, de
bank of de sigarenboer en je
maakt kans op een miljoen. Zo
gingen verslaggever en fotografe
gisteren oppad om 25 gulden aan
franken 'te vergokken. Uitein-
delijk werd al krabbend het be-
drag verdubbeld, zonder dat er
iets werd teruggewonnen. Een
lot kost tenslotte 'iets meer dan
drie piek en daar kun je je toch
geen buil aan vallen.

De Nationale Loterij België
denkt niet dat het krabben ver-
slavend werkt. „Ik heb nog niet
gehoord van een drama", aldusde woordvoerder. „Ik denk dat
er mensen zijn die aan alles ver-
slaafd kunnen raken. Wat wij
verkopen, is echt niet zo gevaar-
lijk. Het gaatook ora relatief lage
bedragen. De morele aspectenzijn in deze zaak niet zo belang-
rijk".

De Nederlandse Staatsloterij wi*
met de krabloten meer greep
krijgen op het gokgeld dat nu ü'
legaal wordt verspeeld en de gul'
dens die in het buitenland aan lo-
ten worden gespendeerd. DenK
bijvoorbeeld aan de Duitse lotto
dieaan Holland een dankbaarai'
zetgebied heeft. De legale gok'
omzet is in ons land zon 1 mil'
jard gulden groot met de Staats'
loterij als grootste inner (600 mü'
joen). Het illegale circuit word 1
geschat op 1,5 tot 2 miljard gul'
den.
Verwacht wordt dat het kraslO'
ten in ons land tussen de 1 en 'gulden gaat kosten. Er kunner*
dan prijzen worden verdiend to'
25.000 gulden. „Het grote voof'

deel is dat je meteen kunt zien o'
je gewonnen hebt", zegt hoofd
commerciële zaken L. Liebregt*
van de Staatslotery. „Je hoef
dus niet te wachten op de trek'
king".
Het kraslot zou de Staatsloteri)
wel eens in één klap aan d*
broodnodige aanwas van jong*
cliënten kunnen helpen. Uit of>'
derzoek is gebleken dat het m^
rendeel van dehuidige lotkoper5
ouder dan 35 is. De jongeren heb'
ben kennelijk het geduld niet o&
te wachten op een trekking.
„We mikken inderdaad ook oP
jongeren", erkent Liebregt*
„Het gaat om bedragen die deZe
groep gemakkelijkerkan betale^
dan de 25 gulden voor een staats.
lot. We verwachten dat jongere^
door de krasloten worden aang^sproken. Aan de andere kal 1:
gaat een hoop gokgeld naar he
buitenland. En daar proberen #e
ook greep op te krijgen".

binnen/buitenland

NCAB: er zijn grote belangen in het spel

Aids-test nog omstreden
Van onze correspondent

DEN HAAG - De Nationale
Commissie Aids Bestrijding
(NCAB) heeft nog geen stand-
punt ingenomen over de voor-
waarden en waarborgen die in
acht genomen moeten worden
by het uitvoeren van Aids-tests.
De NCAB is er dan ook nog niet
toe gekomen staatssecretaris
Dees (Volksgezondheid) een ad-
vies te geven. Dit zei prof. drs. E.
Roscam Abbing, voorzitter van
de NCAB en directeur van de
GGD in Rotterdam, gisteren in
Den Haag op een symposium ter
gelegenheidvan de 'Wereld Aids
Dag.

Roscam Abbing benadrukte dat

bij het uitvoeren van dergelijke
HÏV-tests, zowel op grote schaal
als in individuele gevallen, grote
belangen in het geding zijn. Niet
alleen de bestrijding van een epi-
demie is aan de orde, maar ook
„de bestrijding van een afne-
mend respect voor wezenlijke
rechtsbeginselen." Een aantal
gevallen waarin Aids-tests in-
middels worden toegepast, is

volgens Roscam Abbing op zijn
minst omstreden.

„In dit soort zaken," zei mj, „mag
men niet over één nacht ijs gaan.

Niet alleen om formele redenen,
maar vooral ook om bij diege-
nen, die door een infectie toch al
zo zwaar zijn getroffen, elke no-
deloze toename van een gevoel

van bedreiging te vermijden."

Aan de vooravond van 'Wereld
Aids Dag' heeft de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO)
haar prognose van het aantal
mensen dat over drie jaar drager
kan zyn van het Aids-virus aan-
zienlijk gewijzigd. De WHO
spreekt van „dramatische bewij-
zen" dat er sprake is van veran-

deringen in het gedragspatroon
van mensen die behoren tot risi-
cogroepen: prostituees, manne-
lijke homosexuelen en drugge-
bruikers. Tussen de vyf en tien
miljoen mensen zouden momen-
teel met het HIV-virus besmet
kunnen zijn. Voor 1991 wordt
een aantal HlV-dragers van 6 tot
7 miljoen geraamd. Dat is aan-
zienlijk minder dan de 50 tot 100
miljoen mensen uit eerdere
WHO-schattingen.

Het wereldwijd gemelde aantal
Aids-gevallen in 142 landen is in
november op 129.385 gekomen.

De WHO schat dat het aantal
werkelijke gevallen van Aids
twee maal zo groot is.

Handelsportefeuille in nieuwe
Europese Commissie

Weer topfunctie
voor Andriessen

Van onze correspondent
BRUSSEL - Europees landbouw-
commissaris mr Frans Andriessen
krijgt in de nieuwe Europese Com-
missie die op 5 januari aantreedt,
vrijwel zeker de portefeuille van de
buitenlandse (handelsbetrekkin-
gen. Hij wordt daarmee de eerstver-
antwoordelijke voor de handelspo-
litiek van de Europese Gemeen-
schap.

Hoewel de verdeling van de posten
in de uit 17 commissarissen be-
staande Commissie (het dagelijks
bestuur van de EG) pas over twee
weken plaatsvindt, is Andriessen al
zeker van zijn overstap. Hij wordt
als langstzittende commissaris te-
vens het belangrijkste lid in de
Commissie na president Delors.

Andriessen (59) volgt de Belg Willy
De Clercq op die de Commissie ver-
laat. De Nederlandse oud-minister
van financiën is al acht jaar lid van
de Commissie en bekleedde daarin
steeds belangrijke posten, eerst van
1981 tot 1985 het concurrentiebeleid
en vervolgens tot nu de landbouw.
Pas vorige week was Delors zeker
van de samenstelling van zijn Com-
missie, toen de laatste benoemingen
afkwamen. Het aanwijzen van com-
missarissen is een zaak van de rege-
ringen van de twaalf, maar de taak-
verdeling maken de nieuwe com-
missarissen onderling uit. Dat ge-
beurt op 16 december.

" FRANS ANDRIESSEN
...zware portefeuille...

Krasloten zijn in België een miljoenenbedrijf

'Instant-gokken'
lijkt goudmijntje

Van onze correspondent
MEER - „Spijtig. Ge hebt
geen geluk met het gok-
ken". Marie Louise van den
Langenbergh schudt mee-
warig het hoofd. Na zeven-
tien krasloten in Micks
Shop in het Belgische Meer,
hebben de verslaggever en
de fotografe nog geen enke-
le prijs, maar het (beperkte)
gokbudget is inmiddels wel
overschreden.

De Staatsloterij meldde deze
week dat Nederland in navolging
van nagenoeg alle andere Euro-
pese landen en de VS ook rijp is
voor het kraslot. Dat is een lot
waarvan een laagje moet worden
weggekrast, waardoor een num-
mer of een bedrag zichtbaar
wordt. De gokker weet dus di-
rect of hij in de prijzen is geval-
len. Aan het gokken wordt geen
limiet verbonden wat betreft
aantal of leeftijd van goklusti-
gen.
Als de schijn niet bedriegt, boort
onze Staatsloterij met de kras-
lootjeseen enorme goudmijnaan
want het krabben bleek in België
al ras het antwoord op de inge-
sukkelde Nationale Loterij, die
al vanaf 1934 elke week een trek-
king heeft. De omzet daarvan
daalde gestaag. In 1978 werden
de zogeheten Duo-loten op de
markt gebracht. Gokkers kon-
den met deze loten niet alleen
meedingen naar de prijzen in de
gewone loterij, maar ter plekke
een vlakje wegkrabben. Als dan

een bedrag (in letters) tevoor-
schijn kwam, kon dit geld met
een worden getoucheerd.

Doorstroming
Delors wil zo de doorstroming Jvorderen en voorkomen dat mew
'vastroesten. Andriessen, die j
vier jaar landbouw graag wat andj
wilde, profiteert daarvan. De M
delsportefeuille behoort tot 'zwaarste in de Commissie, fwordt tegelijk ook de eerste vi'
president.
Naast Andriessen zijn nog maarfl
paar commissarissen zeker van \portefeuille. De Westduitse libel]
ex-minister Hans Bangemann, \
in 1991 Delors wil opvolgen maafj
begeerde handelsportefeuille A
zich voorbij ziet gaan, zal als nieifl
komer genoegen moeten neflj
met de post 'interne markt', devol
bereiding op 1992 dus.
De Britse nieuweling Leon Britfj
de protégé van premier Thatcl'
krijgt vermoedelijk concurrentie]
ken, terwijl de oudgediende Dfl
Henning Christophersen de nieUl
portefeuille van economische j
monetaire zaken krijgt. De huid]
Italiaanse landbouwminister Fifl
po Pandolfi lijkt de eerste kaflj
daatvoor de opvolgingvan Andr*
sen op landbouw.
De twee Spanjaarden blijven 8]
Abel Matutes krijgt wellicht de pj
ontwikkelingshulp en Manuel J]
rin de belangrijke begrotingspoJ"
feuille.

Vrouwen
Het regionaal en sociaal beleid I
naar de tweede Brit, de nieuwejj
Bruce Millan gaan, terwijl industi]
beleid geknipt lijkt voor één van;
twee vrouwen in de nieuwe C<Jmissie, de Griekse Vassou Papaj
reouen de Franse Chritiane Seri]
ner. Het is voor heteerst dater vH
wen in de Commissie komen.
De zittenblijvers Carlo Ripa de Jfl
na (Italië), Peter Schmidhufl
(Duitsland) en Antonio Cardos'l
Cunha (Portugal), en de and?
nieuwkomers Karel van Miert jfl
gië), Ray McSharry (lerland) 1JeanDondelinger (Luxemburg) A
len moeten 'vechten' om de o>l
blijvende posten, zoals sociale
ken, transport', milieu, cultuur
energiebeleid.

(ADVERTENTIE)
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Kom winkelen in

AKEN
om zich te informeren

te laten inspireren
of zo maar te flaneren

a.s. Zaterdag
zijn de zaken
tot 18.00 uur
geopend.

Het aanbod is
grenzenloos

* *<ï. ' KERSTMARKI
'

: . IN AKEN!
ö-^^^^f^^^^ De Kerstmarkt duurt tot 21 december a.s.
/n /^^n^^nN \ Dagelijks van 11.00 tot 19.30 uur geopend. \
/* |/ X>C_>^^/////\ \. \ \ ) Nu zijtwellekome... op de Akense kerstmarkt rond om het historische stadhuis. Mid- \vtl^=^-C^'^^-0 I{{{r^^^J^-^^^S - ' den in de city, met een heleboelkleurige kraampjes en vrolijk vertier. En op alle 's^*^ _^\ /^T——_ zaterdagen voor de kerst zijn de winkels tot 18.00 uur geopend. \

/ /^ ~^\\Jliv^Z--—■ S\ \ Kom naar Aken en beleeft mee!

/ / / /^^^Z\\ \ \ Op alle zaterdagen

aacnen dewmkeis jsast
I 11 sprudelnde vielfalt tot 18 uur geopend. HfnjH
gg^HHHHHHBHJII^^BfIMlaachen ■

MAC - Markteu. AkiionskreisCity e.V. "Presse- u. Werbeamt Stadt Aachen 11111lo(ül UvJt?ll lUt? VldlCUl
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«^ C l*^ il ’ Aachen

>NJ Wir haben unsere

<^ v- hochwertigen
V Kollektionen

für Sic reduziert!
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on teftlJthnim-BumiX' 29,75
Die Kamera, bei dei nkhh Blende.

il und Enrferrtunj- werden auiomahsch nchh« einjze-

hl nicht schaltel sith der mte^neite Bht/ dj/u

ten BildJurwchnitt fin- pF|J"I"A \/
tbjuten Motorzocn- -—^^^kunnen Sic probezoomen i^^BÜjlWdlflQj^^M
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■AHA B^rOTU Pdeiui■ " w E KFIIVIHAUSI llhllll
Aachen, UrsulinerstraOe am Dom

Oi^europ3 foto m=m^L\\
Mitglied im groMtnVerDund
europaiscner Foto-Fachgeschatle

Neu! L'Orchidee \ZpW
hochglanzendes Dochtgarn aus Vis- /S s^\ Ikose.Wolle und Baumwolle in vielen I-TWTyS Itopmodischen Farben zur Herstel f^XVX//lung exklusiver Strickmodelle )'tL«Pa.-Lauiiangesog^m /JHiJ50f1DM4,25 / -llMrw
SuperPorla
Perlgarn, 100% Polyacryl (strickma- JH fc_^jf B
schinengeeignetl. in 20 Farben vor- V/VnsïfsBS& I
ratig, Laufiange 50 g 250 m VZWA\\\\\YV ISuperpreis _ _ _. \z7//biUÜUA\ I

50gdm 99 Pfennig VT/\\|
Preishit! Voluminóses {
Kid-Mohair-Mischgarn
Laufiange2og,ca.9om,div. Mohairanteile.z.B.2s% Wol-- I
le, 13% Kid-Mohair, 62% Arcyloder6o% Mohair. 40%
Acrv|.ca 15 aktuelle Farben _

im__..i_
20gnur 99 Pfennig

Mohair LtOnQO
superweiches Langhaar-Mohair. 80 % Mohair, 20 % Vis-
kose, Laufiange 50g 80 m. in vielen aktuellen Farben

50gnur0M5,95
Preisknüller Angora
70 % Angora, 30 % Wolle, langhaarig. in vielen Farben,
Laufiange 20g 95 m c oc20gnur5,95
posedon
100% reine Schurwolle.Cable-Drehung.
Lauliangesogl2om SOgnurOM 1,85
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r)/W\ AlVjü kristall _ _ _
// T\ 'VJU~ BESTECK r 7 AU U

i/^^a^\C3^^^ . TISCHWASCHE MARKENSCHUHE
(H H|) tïltC!^" ACCESSOIRES 5100AACHEN
1*35*7 ' KÜCHENSHOP gegenuber
\_ m dem Elisenbrunnen

Wedgwood PRm II II
FACHGESCHAFT IN AACHEN MARKT 21 " Aachen

Ihr €F^§ S*||
KINDERLEIN

kommet!

baby I®@©
FACHMARKT FÜR BABYAUSSTATTUNG-KINDERBEDARF

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

TEL. 0241 / 57 43 33

J&rV,

Jüf *li& io°% Cashmere

Made in llaly IJ|| Wk -4ra£wif2tf/

Blazer-Mantel^ / A^^^^B\_ OM 639;:J1f fl..^^ min versch. Farben(ÊÊ
JÊ? *HÉ.DM 1597 l/km

Wor-KrawaUeJjr

Dhennenaußstatten
[f

Wirführen ' . ~*HJ i:! M

$ waitherwoUe '4
r; Angora Q 5 ï
K 70%,20g= 95m DM D,95 N A

f' Seta :3Ov 100 % Haspelseide j/»r»cW 50g = 150mDM 10,95 ; K
w Indara vj
)v, 155 % Polyacryl, 45 % Schurwolle, ? Vl Y>j flauschig-weiches Dochtgarn £ J(^ 50g = 68m DM 1 ,95 t J
(V |» WaitherwoUe j*,
r y \ ZoUtm^r XI? rjpp.nhnH.il.. k L
C/N, das Wollgeschaft an der Wollfabrik vfïfWE/S'"'*. 5100 Aachen Brabamstr 73 Fabnkemlahn ><£'XJtCr S^K eigener Parkplatz Telelon0241/502077/fl'/^yts Geollnel Mo Fr 9-18Uhr, Sa 914 Uhr ✓
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Gasunie wil
nieuwbouw
[an onze redactie economie
NINGEN - De Gasunie onder-f de mogelijkheden voor der van een geheel nieuw hoofd-
>or in de stad Groningen. Dit
Art, omdat de kosten van de
Eenomen bouw van een nieuwlutercentrum, een centrale
fiandopost en de renovatie eneiding van het huidige hoofd-
lor dusdanig zijn opgelopen,
leuwbouw aantrekkelijker zouen zijn. Vermoedelijk nemen
landeelhouders (Nederlandse. Shell, Esso en DSM) binnen
maanden hierover een beslis-

kosten van uitbreiding envbouw bij het hoofdkantoor»e Gasunie in Groningen wor->P ruim 80 miljoen gulden ge-
■" Deze optie is niet definitief
>e baan. De Gasunie kampt alantal jaren met ruimtenood in
'oofdkantoor, waar 1000 men-ferken. Ze verwacht de komen-en een verdere stijging van het
J Personeelsleden. Als de Gas-
,°esluit tot totale nieuwbouw
'u m2), dan zal de gemeentemgen behulpzaam zijn bij het-n "aar een geschikte lokatie.rekken daarover zijn echter
"et gevoerd.

Verzekeren
tegen hoge
penzineprijs

TERDAM - Shell werkt aan
iy^te"cm waarmee de automobi-fcn kan indekken tegen stijgen-
Bnzineprijzen. Op het ogenblik■ell erover in gesprek met grote
"ers zoals grote transportbe-
erl. Als het systeem uitvoerbaar
,' ZOLJ het in een verdere toe-|>t ook voor particuliere auto-l»sten kunnen worden toege-

przekering houdt in dat vaste
F»ers van Shell in een bepaalde
fae nooit meer dan een vooraffProken maximumprijs voor
Re en andere autobrandstoffenen. Wanneer de benzineprijs
-profiteren deze Shell-afne-daar overigens ook van. Voorekerheid van de afgesproken
■ttumprijs zal wèl een premieen worden betaald. Die zou1twee cent per liter kunnen be-

Streekvervoer:
snelleverbindingen

Net van 150
spitsbussen
't-CHT - Het streekvervoer
,lr» de jaren '90 op een uitge-

P net van 120 tot 150 nieuwe,
spitsbusverbindingen. De

fe fase van dit omvangrijke

" dat er op gericht is meer for-'en de auto uit en de bus in te
Éen, gaat in de jaren '89 en '90
part, zo meldt Versnelling, het. voor stads- en streekvervoer,
j* eerste fase moet er een net05 spitsüjnen van start gaan.

Tinnen zijn een nadere uitwer-
*Van het afgelopen zomer ge-
inteerde toekomstplan „Bus op
"nen bouwpakket voor mor-
ri.~,e.?*SO, waarin de streekver-

edrijven samenwerken, mikt
j./fün spitsbussenplan op een

.Jkse vervoersgroei van min-
■i l

t°t 4 procent, ongeveer eenuobelingvan het huidige groei-
,p° van het streekvervoer. Vorignamen 379 miljoen mensen de

BEURS-OVERZICHT
Aarzeling

£STERDAM - In Holland Ame-
Td n mocrit donderdag weer
nc,en gehandeld na een dag van,
ür

sverbod wegens een te laat
; i de beurs verspreid bericht.
etc ersvorrning had nogal wat

1 nin de aarde, temeer omdat
6t w

6rs en handelaren absoluut
aan en wat ze aan moeten met

l^ngekondigde omvorming van
in„

als transport- tot investe-
gj-aatschappü.
nPieerste uur van de handel la-

l-JOn advieskoersen van f 1300 tot
T tot k

P Circa f 1300kwam het la-
bcr, handel en het slot kwam op
Nnm at f 150hoven delaatste af-
f Van j Was' *^e intrinsieke waar-
lfe nde aandelen kan worden be-
F^a ri

P Circa f 1900' maar omdat
F^sarr de fijne kneepjes van de
ms h an doorgronden is vol-
ta,. "Adelaren een verantwoorde
t'jjk °J"ming voorlopig niet mo-
fcntaii handel in HAL was in
rho met zo groot> maar door
Pirn 8e koers in guldens wel vrij

Fresf5 da„ vJ? n de markt had een rusti-
ng jf"Pe favorieten van woens-e

u °yd' Fokker en Stork la-
t, rjj'Jshoudend tot iets lager. No-
°ot Q ?erst doorging tot f6Ol,
6 laaf t

590 drie Sulden beneden
fofrjf te afdoening. De meeste
Ns i«tndsen brokkelden trou-I * 'ets afIe T
l?d B esraa^' in een opinieweek-
|°Or O' als mogelijke partnerkL^u, steegf3tot f363.

Verhuurtruc ofgat in de markt?

Autotelefoon te huur
via RTT België

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Is het een slimme
truc of een gat in de markt? De fir-
ma Los Trading uit Heiloo ziet de
vinding in ieder geval als een ideale
kostenbesparing voor mensen met
een autotelefoon. Het bedrijf uit
Noord-Holland verhuurt vanaf 1 ja-
nuari dezelfde autotelefoons als de
PTT, alleen dan via België en bijna
de helft goedkoper.

De PTT verhuurt de toestellen voor
300 gulden in de maand, inclusief
abonnement. Wie bij Los Trading
een toestel huurt, krijgt een Bel-
gisch 09-nummer. In samenwerking
met een Belgische leverancier ver-
huurt de firma voor 160 gulden een
vaste autotelefoon en voor 190 gul-
den een uitneembaar exemplaar,
beidevan hetzelfde type als de PTT.
„Of ze nou uit Nederland, België of
Finland komen, deze toestellen zijn
overal gelijk. Maar bij ons zit er nog
eens driejaar garantie op en het ap-
paraat is all-risk verzekerd". En ter-wijl de wachtlijst bij de PTT langer
en langer wordt, heeft men via Los
Trading binnen een paar weken de
autotelefoon binnen.
Maar niet alleen de kosten en de le-
vertijd van het apparaat schelen
aanzienlijk met de prijzen bij de

IPTT. Ook de gesprekskostenzijn la-
ger, omdat de eigenaar een telefoon-

abonnement heeft in België. De ta-
rieven van de PTT zijnf 1,20 per mi-
nuut overdag en f 1,05 's avonds en
in het weekeinde. De Belgische
RTT heeft een tarief van f 0,75 tus-
sen 8 en 5 uur en f0,35 per minuut in
de avonduren.
Frans Los krijgt nu al legio reacties.
„Veel mensen kijken er nog een
beetje angstig tegenaan als ik het
systeem uitleg. Maar zolang ik alle
rekeningen betaal, is er niks aan de
hand. Ook al deed ik het via Spanje,
het is volledig legaal wat ik doe".

Lachen
De PTT zelf is een andere mening
toegedaan. „We hebben er ontzet-
tend om moeten lachen. Het is een
mooie verkooptruc, maar het klopt
gewoon niet". Allereerst vertelt Los
Trading haar klanten niets over
BTW-tarieven. Op de kosten van het
telefoonapparaat komt in ieder ge-
val nog 20 procent BTW. „Boven-
dien wordt er niet bij vermeld dat
wanneer je een in België geregis-
treerd telefoontoestel hebt en bin-
nen Nederland belt, altijd voor een
internationaal gesprek betaald moet
worden. Dat is altijd duurder dan
een nationaal gesprek in Neder-
land", aldus een woordvoerder van
de PTT in Den Haag.

beursvan amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 84,40 84,10
Ahold 85,50 85,00
Akzo 144,50 145,00
A.B.N. 41,10 40,70
Alrenta 155,90d 156,90
Amev 52,20 52,10
Amro-Bank 76,50 . 76,20
Ass. R'dam 139,20 139,00
Bols 141,00 140,40
Borsumij W. 107,50 107,00
Bührm.Tet 55,00 54,60
C.S.M.eert. 61,90 62,70
Dordtsche P. 205,20 204,00
Elsevier 59,30 58,60
Fokker eert. 24,30 23,50
Gist-Broc. c. 40,30 39,90
Heineken 140,80 140,00
Hoogovens 65,10 65,60
Hunter Dougl. 75,20 77,20
Int.Müller 65,00 65,80
KLM 38,60 38,30
Kon.Ned.Pap. 42,20 41,60
Kon. Ohe 222,90 221,70
Nat. Nederl. 62,30 f 62,30
N.M.B. 178,80 178,20
Nedlloyd Gr. 238,50 235,80
Njjv. Cate 73,00 72,70
Oeé-v.d.Gr. 263,00 263,00
Pakhoed Hold. 98,40 98,40
Philips 30,50 30,30
Philips divB9 28,40 28,60Robeco 94,70 94,50
Rodamco 154,50 154,50
Rolinco 89,80 89,80
Rorento 60,30 60.30
Stork VMF 25,00 25,00
Urnlever 113,40 112,20
Ver.Bezit VNU 86,40 87,00
VOC 31,70 31,60a
Wessanen 81,00 80,30
Wolt Kluwer 149,50 148,70
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27.20 27,90
ACFHolding 52,70 52,90
Ahrend Gr. c 148,00 148,50
Alg.Bank.Ned 41,80 41,60
Asd Opt. Tr. 22,90 22,90
Asd Rubber 7.90 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 59.20 59,20
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 213,00 213,00
Batenburg 62,70 63,00
Beers 111,00 112,00
Begemann 53,80 54,50
Belindo 422,00 423.50'
Berkei's P. 4,80 4,85
Blyd.-WiU. 22,00 22,50
Boer De, Kon. 251,00 252,00
de Boer Winkelbedr. 58,50 58,20
Boskalis W. 9,35 9,35
Boskalis pr 7,60 7,60
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delit c 743,00 745,00

Calvépref.c 4150,00 4120 00
Center Parcs 55,70 55,10Centr. Suiker 61,40 61,50
Chamotte Unie 10.20 10,20
Cindu-Key 99,50 98*50
Claimindo 409,00 41100Cred.LßN 64.50 68^90Crown v.G.c 67.50 67,80
Desseaux 178,30 178.1QDordtsche pr. 203.50 202 20Dorp-Groep 40,50 40,80
Dorp v.div.B9
Econosto 167,50 166,80EMBA 106,00 123,00
Enraf-N.c. 44,00 43,50
Eriks hold. 278,00 275,00
Frans Maas c. 57,50 59 40
Furness 61,20 63,50Gamma Holding 58,20 59,00
Gamma pref 5,90 5,90Getronics 25,00 2460Geveke 34,10 34^00Giessen-de N. 79,00 79,00
Goudsmjt Ed. 137,50 138^00Grasso's Kon. 77,00 b 79 00Grolsch 106,80 107,00
GTI-Holdmg 140,50 140,80
Hagemeyer 69,20 69.20
H.B.G. 164,50 164,00
HCS Techn 12,00 1210
Hein.Hold 120,70 120,00
Hoek's Mach. 140,50 146,00
Holdoh Hout 438,00 438,00
Holec 14,50 14,50

(H.A.L. Tr. b 1193,00 1350.00
Holl.Am.Line 1198.00 1350.00Heineken Hld 120.70 120.00HolLSeaS. 1.38 1,35
Holl. Kloos 282.00 285,00
Hoop en Co 10,80 11,40
Hunter D.pr. 2,00 2 00
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 32,00 33.50IHC Caland 17,30 17,20Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 591.00 590 00
Kas-Ass. 30,00 30,10
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 15,10 15,40
Kiene's Suik. 1220,00 121000
KBB 66,50 66,50
KBB (eert) 66,00 65,00
Kon.Sphinx 60,70 61,20
Koppelpoort H. 249,80 248,00
Krasnapolsky 147,60 147,60
Landré & Gl. 37,70 37,80
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 560,00 555,00
Medicopharma 62,80 62,80
Melia Int. 5,90 5*90
MHVAmsterdam. 17,40 17,40
Moeara fnim 980,00 980,00
M.Enim 08-cert 12660.00 12650,00
MoolenenCo 31,20 31,10
Mulder Bosk. 38,50 38,00
Multihouse 9,70 9,80
Mynbouwk. W. " 407,00 408,00
Naeff 225,00

NAGRON 45,00 45,50
NIB 441,00 440,00
NBM-Amstelland 12,00 12,50
NEDAP 245,50 254,00b
NKFHold.cert. 208,00 216.70
Ned.Part.Mij 28,50 28,50
Ned.Springst. 6925,00 7000,00
Norit 593,00 590.00
Nutricia 237,00 235,00
Orco Bank c. 79.20 79.90
OTRA 390,00 402,00
Palthe 139,80 140,00
Polynorm 86,80 86,00
Porcel. Fles 113.00 113,00
Ravast 52,50 53,50
Reesink 54,40 54,90
Riva 45,10 45,00
Riva (eert.) 45.00 45,00
Samas Groep 52,00 52,00
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 34,20 a 34,00
Schuitema 1055,00 1055,00
Schuttersv. 98,50 99,00
Smit Intern. 22,40 22,70
St.Bankiers e. 24,60 24,60
TelegraafDe 360,00 363,00
Text.Twenthe 202,00 203,00
Tuup Comp. 68,50 70.80
Tw.Kabel Hold 106,30 109,00
Tw. en Gudde 95,00
Übbink 77,50 77,70
Union Fiets. 16,60 16,80
Ver.Glasfabr. 204,00 204,00
Verto 60.00 63,00
Volker Stev. 40,50 39,50
Volmac Softw. 82,70 82,50
Vredestein 17,20 17,30
VRG Gem.Bez. 156,60 156,50
WegenerTyl 154,30 152.50
West Invest 18,00 19,00
Wolters Kluwer 149,50 148,50
Wyers . 56,50 57,50

Beleggingsinstellingen
ABNAand.f. 64,40 64,00
ABN Beleg.f 51,40 51,90
AldollarßFs ' 20,50 20,40
Alg.Fondsenb. 208,00 210,00
Alliance Fd 10,20 10.70 b
Amba 40,80 40,80
America Fund 248,00 246,00
AmroA.in F. 89,40 89,50
Amro Neth.F. 63,20 64,00
Amro Eur.F. 61,00 60,50
Amvabel 93,50 93,50
AsianTigersFd 50,00 50,00
Bemco Austr. 61,80 61,80
Berendaal - 94,00
Bever Belegg. 25,80 25,80
BOGAMIJ 114,50 115,00
Delta Lloyd 37,50 37,40
DP Am. Gr.F. 20,50 20,50
Dp Energy.Res. 32,00 32,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 68,70 69,00
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,00 5,00

EurGrFund 47,30 47.10
Hend.Eur.Gr.F. 144,00 145,00
Henderson Spirit 65,50 65.50
Holland Fund 57,00 57,00
Holl.Obl.Fonds 121.40 121,50
Holl.Pac.F. 98,70 98,90
Interbonds 595,00 595.00
Intereff.soo 30,70 30,70
Intereff.Warr. 209,50 209,00
Japan Fund 36,60 36,00
MX Int.Vent. 62,50 62,50
Nat.Res.Fund 1235,00 1250,00
NMB Dutch Fund 31,40 31,40
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 101.40 101,40
NMB Vast Goed 36,00 36.00
Obam, Belegg. 181,90 182.00
OAMF 14,75 14,75
Orcur.Ned.p. 47,50 47,00
Rentalent Bel. 1356,30 1356,20
Rentotaal NV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 99,50 99,50
Sci,Tech 17.50 17,80
Technology F. 17.00 17,40
Tokyo Pac. H. 236,50 234,50
Trans Eur.F. 63,00 62,20
Transpac.F. 490,00 505,00
Uni-Invest 116,00 116,00
Unico Inv.F. 79,80 80,00
Unifonds 24,40 24.80
Vast Ned 120.30 120.40
Venture F.N. 38,50 38.50
VIB NV 84,10 84,20
WBO Int. 74,20 74,80
Wereldhave NV 202.00 202,10

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4(I) 107,00 106,90
3/2 EngWarL 36,50 35,80
5% EIB 65 100,00 100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,50 34,00
Amer. Brands 55,50 56,70
Amer. Expres 27,00 27,00
Am.Tel.& Tel. 29,00 29,70
Ameritech 92,50 93,00
Amprovest Cap. 128,00 129,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 26,20 26,30
Atl.Richf. 79,70 80,20
BAT Industx 4,35 4,35
Bell Atlantic 70,50 70,70
BellCanEnterpr 38,20 38,60
Bell Res.Adlr 1,50 1,50
Bell South 40,10 40,10
BET Public 2,26 2,28
Bethl. Steel 20,60 20,60
Boeing Comp. 60,90 61,80
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 24,90 26,00
Citicorp. 25,30 26,00
Colgate-Palm. 43,30 44,00
Comm. Edison 32,00 31,70
Comp.Gen.El. 398,00 398,00
Control Data 17,20 17,80

Dai-lchi Yen 3200.00
Dow Chemical 84,00 85.80
Du Pont 81,25 81,60
Eastman Kodak 44,70 45.10 e
Elders IXL 3,62 3,62
Euroact.Zw.fr. 227,00 224.00
Exxon Corp. 43.00 43,80
First Paclnt 1,30
Fluor Corp 20,25 20,50
Ford Motor 51,20 51,90
Gen. Electric 44.60 44,70
Gen. Motors 83.70 84,00
Gillette 32.80 33,50
Goodyear 48,00 48,80
Grace & Co. 25,40 25.50
Honeywell 59,70 60.00
Int.Bus.Mach. 119.20 118.00
Intern.Flavor 46,60 46.75
Intern. Paper 43.50 44,75
ITT Corp. , 49,80 50.70
Littonlnd. 72,00 71.70
Lockheed 39,50 40,50
Minnesota Mining 60,50 60,2»
Mobil Öil 44,00 44,50
News Corp Auss 11,00 10,80
Nynex 66,10 65,80
Occ.Petr.Corp 26,00 26,00
Pac. Telesis 30.70 31.10
P.& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 40,00 40.50
Philip Morris C. 95,90 96,40
Phill. Petr. 19,20 20,00
Polaroid 36,00 36,10
Privatb Dkr 235.00
QuakerOats 50,30 51.30
RJR Nabisco 91,00 b 91.00
StGobin Ffr 533,00
Saralee 44,50 45,25
Schlumberger 32,80 33,00
Sears Roebuck 40,30 40,00
Southw. Bell 40.30 41,50
Suzuki (yen) 759,00 756.00
Tandy Corp. 42.00 43,70
Texaco 47,40 47,30
Texas Instr. 35,80 35,60
T.I.P Eur. 1.60 1,60
Toshiba Corp. 1010,00 999,00
Union Carbide 25,80 25,75
Union Pacific 61,00 61,00
Unisys 27,00 27,25
USX Corp 27.50 27.30
US West 57,50 58,00
Warner Lamb. 73,00 74,50
Westinghouse 51,10 51,50
Woolworth 51,20 51,50
Xerox Corp. 55,50 55,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 150,00
ATT Nedam 54.50 55.60
ASARCO Ine. 33,00 48,00 b
Atl. Richf. 155,00 155,00
Boeing Corp. 118,00 118,80
Can Pacific 30,00 30.10Chevron Corp. 93,50
Chrysler 46,50 49,06

Citicorp. 49.00 48.70
Colgate-Palm. 85.00 86.00
Control Data 30,00 31,00
Dow Chemical 164.00 164.00
Eastman Kodak 88,00 90.50
Exxon Corp. 82.00 82.50
Fluor Corp. 38,50 40,00
Gen. Etectnc 86,00 85,50
Gen Motors 184.00 164,00
Gillette 66,00 67,00
Goodyear 96.00 96.00
Inco 56.50 59,00
1.8.M. 228,50 226,50
Int. Flavors 87,50 89,50rrr Corp. 95.00 96,e0
Kraft Ine 195,00 193,00
K/oger 111,00 112,00
Lockheed 77.00 79.00
Merck & Co. 105.00 107,00
Minn. Min. 117.00 117.00
Pepsi Co. 75,50 76,50
Phiüp Morris C. 184.00 185,00
PhiU. Petr. 36,50 39,80
Polaroid 70,00 70,20
Procter &G. 152,00 155.50
Quak*r Oats 100,00 100.00
Schlumberger 64,00 64.00
Sears R»ebuck 76,00 75,00
Shell Canada 61,50 61.00
Tandy Corp. 81,00 82.00
Texas Instr. '68,50 68,50
Union Pacific 120,00 119,00
Unisys Corp 51.50 51,00
USX Corp 53.50 53.00
Vanty Corp 4,00
Westinghouse 98.10 98,70
Woolworth 98,10 98,60
Xerox Corp. 104.00 104,00

Certificaten buitenland
Deutscheß. 511,00 518.00
Dresdner B 295.00 296.00
Hitachi(soo) 1200,00 1200.00
Hoechst 296,00 297.00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nes* 7100,00
Siemens 475.00 478,00
Warrants
Akzo 35,30 35,20
AMRO warr. 5,10 5,00
AsiaPacGrF. ■ 4,90 5,00
Bogamij 10,10 10,00
Faleons Sec. 12,10 12,00
Honda motor co. 2285,00 2280,00
KLM. 85-92 -118,00 118,00
Philips 85-89 37,00 34,30
Stßankiers a 2,90 2,90f
Stßankiers b 3,70 3,70

Euro-obligaties & conv.
10"4Aegon 85 102,70 102.70

Aegon warr 14,70 14,50
10/2ABN 87 97.75 97,75
13Amev 85 98,60 98,60
13Amev 85 98,30 98,30
10 AmevBs 102.00 102,00

11Amev 86 99.30 99,00
14'4Amro87 99,75 99,25
13 Amro-BankB2 102,30 102,30
10:■Amro 86 97,50 97.50
10Amro 87 97.40 97,40
5U Amro 86 101,10 101,10
Amro Bank wr 23.80 24,00
Amrozw 86 70,90 70.90
9 BMH ecu 85-92 102,50 102,90
7 BMH 87 98,25 98,25
HCCRaboB3 103,30 103,30
9CCRabo 85 105,70 105,40
7CCRabo 84 108,30 108,30
10'«EEG-ecu 84 101.30 102,00
93.-4EIB-ecu 85 106,75 106.75
12'ïHlAirl.F 95.50 95.50
12NIB(B) 85-90 103,00 103,00
11' 4 NGU 83 104.70 103.00 a
10NGU 83 102.00 102,00
2W NMB 86 87.10 87,10
NMB warrants 29,60 29,10
i'u Phil. 86 95,00 95.00
6^4 Phil.B3 94.75 94.75
14'/4Un.Becumy 86 99.00 99.00
12'AUnil. 98,00 98,00

4 34 Akzo 69 207.00 209,00
s'/2Amro69 394,50
5^4 Gist 69 450,00 455.00
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. 8.60 8,50
Leidsche Wol 2,10 2,10
LTV Corp. 2,40 2,30
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1.85 1,45
V/t RSV 69 100,20 101,00
Parallelmarkt
Alanhen 15,10 14,70
Berghuizer 48,00 45,00
Besouw Van c. 36.30 36,30
CBOblig.F.l 101,90 101.80
CB Obhg.F.2 101.90 101,90
CB Obug.F.3 103,40 103,30
De Drie Electr. 25.50 25.50
Dentex Groep 26,50 27,70
Dico Intern. 77.20 77.50
DOCdata 31.30 31,50
Geld.Pap.c. 66,40 66,50
Gouda Vuurv c 55.50 55,60
Groenendijk 25,00 25,00
Hes Beheer 197,20 200,00
Homburg eert 3,90 3,90
Infotheek Gr 17,80 17,80
Interview Eur. 7,20 7,40
tav. Mij Ned. 38.80 37,50
KLM Kleding 24,80 24,60
Kuehne+Heitz 24,90 24,90
LCI Comp.Gr. 32.30 32,40
Melle 280,00 280.00
Nedschroef 63.00 63,50
Neways Elec. 8,30 8,20

Pie Med. 10,60 10,50
SimacTech. 14.50 14.60
Text Lite 5.60 5.50
Verkade Kon. 285,00 285,00
Weweler 74,00 78,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

ah c jan 85.00 108 3.30 b 3,30
akzo e jan 150,00 232 3.70 3,40
akzo c jan 160,00 122 1,50 1,30
akzo p jan 130,00 110 0,70 0,70
dFI c mrt 215,00 150 0,70 a 0,30
d/Fl p feb 185,00 1000 1.20 a 1,10
eoE c dcc 240,00 410 3,50 2,80
eoE p dcc 235,00 155 1.70 1.80
eoE p dcc 240,00 184 3,30 a 3,50
eoE p feb 225,00 254 3,00 a 3,00
eoE p feb 235,00 244 6,50 a 6,00
goud p feb 420,00 113 7,10 5,60
giSt c jan 40.00 117 2,40 2,30
hoog c jan 60.00 143 7.00 7,30
hoog e jan 65,00 237 4,00 4,10
hoog e jan "0,00 716 1,90 2,20
hoog c jan 75,00 134 0,90 a 0,90
hoog c apr 70,00 187 4,30 4,30
hoog p jan 50,00 250 0,60 a 0,20
hoog p jan 60,00 129 1,30 1,20
kim c jan 35,00 139 4,10 4,00
kim c jan 40,00 191 1,10 0.80
kim c jul 40,00 113 3,30 3,40
kim p jan 40,00 180 2,20 2.30
kim p apr 35,00 153 1,20 1,20
knP c apr 42,50 103 3,00 2,70
knP c apr 47,50 118 1,00 0,80
nedl c jan 220,00 174 23,00 21,00
nedl c jan 230,00 104 16,80 14,50
nedl c jan 240,00 237 11,40 9,50 ,
nedl c jan 260,00 145 4,20 3,80
nedl p jan 230,00 104 650 7,00
nis p feb 112,50 350 1,40 a 0,80
natn c jan 60,00 140 3,40 3,70
natn c jan 65,00 106 1,10 1,10
phil c jan 35.00 233 0,30 0,40
phil c apr 35,00 431 0,80 0,80
phü c 091 55,00 590 1.80 2,00
phil c 093 30,00 251 7,30 7,20
phü p apr 30,00 241 2,20 2,30
phü p 093 30,00 266 5,90 5,90
olie c jan 230,00 321 3,20 2,60
ohe p jan 210,00 200 0,70 o,Bob
olie p jul 230,00 103 14,50a 16,00
umi c jan 120,00 483 1,50 1,20
unü c apr 120,00 108 4,60 4,60
unil p jan 110,00 170 1.70 2,10
umi p apr 120,00 484 8,70 b 9,50
voc c apr 35,00 104 1,20 1,20,

a laten g=bieden+ex-div.
b= bieden h=laten+ei-div.
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaan-*-bieden vk - slotkoers vorige dag
t gedaan~ laten sk= slotkoers gisteren

GATT signaleert 'globalisering' van de economie

'Wereldhandel staat
voor uitdagingen'

AMSTERDAM -De wereldhandel zal adequaat moeten reage-
ren op de globalisering van de economie en de uiteenlopende
bevolkingsgroei in industrielanden en de Derde Wereld. Dat
staat in een rapport van de wereldhandelsorganisatie GATT
(Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel).

De GATT zegt dat de globalisering
van de economie mogelijkheden
biedt voor een vergroting van de
wereldhandel. De globalisering kan
plaats vinden door het gebruik van
nieuwe technologieën. In het rap-
port worden vier mogelijke gevol-
gen van het gebruik van nieuwe
technologieën onderscheiden.
Dat is ten eerste dat specialisatie en
diversificatie gemakkelijker wor-
den. Ten tweede wordt opgemerkt
dat goederen een steeds grotere
dienstencomponent krijgen. Ten
derde worden verbindingen gemak-
kelijker door verbeteringen in
transport en communicatie. Dat
laatste heeft tevens tot gevolg dat de
werking van kapitaalmarkten ver-
betert. Een vierde gevolg is dat in-
formatie beter en sneller beschik-
baar komt.
Doordat de mogelijkheden voor
handel zich steeds verder uitbrei-
den, wordt het duurderom handels-
belemmeringen op te werpen, zegt
de GATT. De globalisering van de

markten maakt goederen steeds
goedkoper. Wanneer landen de in-
voer van produkten belemmeren,
verhinderen ze hun inwoners te pro-
fiteren van die lage prijzen, aldus
het rapport.

Zorgen
Met enige bezorgheid signaleert de
GATT het uiteenlopen van de be-
volkingsgroei in ontwikkelingslan-
den en industrielanden. In de indus-
trielanden is de bevolkingsgroei
laag, neemt de vergrijzing toe en
wordt de beroepsbevolking relatief
kleiner, aldus het rapport.
In de ontwikkelingslanden is spra-
ke van een hoge bevolkingsgroei.'
Daardoor ontstaan daar mogelijk-
heden voor economische groei, die
ook zullen moeten worden benut
om aan de grotere vraag naar pro-
dukten te voldoen. De GATT onder-
streept dat liberalisering van de we-
reldhandel noodzakelijk is en dat
alle partijen daar voordeel van on-
dervinden. Daarnaast moeten ont-
wikkelingslanden hun binnenland-
se spaargelden mobiliseren en een
aantrekkelijk investeringsklimaat
scheppen, aldus het rapport.
Voor 1988 verwacht de GATT een
groeivan het volume van de wereld-
handel van vijf procent. Dat is nog
meer dan de groei in de afgelopen
achttien maanden, die al boven het
gemiddeldevan de jaren tachtig lag.
De handel in industrieprodukten is
volgens het rapport in 1987 gegroeid
met 5,5 procent, de handel in land-
bouwprodukten met 4,5 procent en
die in mijnbouwprodukten met één
procent. De belangrijkste trekkers
bij de industrieprodukten waren de
elektronica en de chemie.
Als positieve punten in de handel in
1987/88 noemt de GATT de stabili-
sering van de olieprijzen en van de
wisselkoersen, een iets minder on-
evenwichtige handelsbalans tussen
Japan en de Verenigde Staten en
een sterke economische groei in de
belangrijkste industrielanden. Het
gebrek aan evenwicht in de handel
tussen de VS, Japan en de Bondsre-
publiek Duitsland blijft echter zor-
gelijk, aldus het rapport.

Transavia wil
meer toestellen

SCHIPHOL - Transavia Airlines
wil in de jaren '93-94 haar vloot uit-
breiden tot ruim twintig toestellen.
De maatschappij, waarin de KLM
sedert april van dit jaareen belang
heeft van veertig procent, heeft nu
13 vliegtuigen van het type Boeing
737 in verschillende uitvoeringen.
Vier vliegtuigen van dit type zijn in
bestelling, waarvan er twee in 1989
en twee in 1990 aan de vloot zullen
worden toegevoegd.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 01-12-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.400-/ 26.900;
vorige ’ 26.290-/ 26.790; bewerkt ver-
koop ’ 28.500; vorige ’ 28.390 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350/ 420 vorige

’ 345-/ 415; bewerkt verkoop ’460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlandsbankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,90 2,02
Brits pond 3,48 3,73
Belg. frank (100) 5,19 5,49
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,35 15,75
Port. esc. (100) 1,27 1.45
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 132,00 136,50
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 0,06
lers 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. doUar 1,95125-95375
Brits pond 3,6175-6225
Duitse mark 112,^55-805
Franse franc 32,980-3,030
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 134,545-595
Japanse yen 160,68-160,78
Ital. lire 15,240-290
Zweedse kroon 32,445-495
Deense kroon 29,235-29,285
Noorse kroon 30,160-30,210
Canad. dollar 1,64525-64775
Oost. schill 16,0270-0370
lers pond 3,0120-0270
Spaanse pes 1,7210-7310
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.dollar 1,7000-7100
Hongk.dollar 25,00-25,25
Nieuwz.dollar 1,2635-2735
AntiU.gulden 1,0800-1100
Surin. gulden 1,0800-1200
Saudische nal 51,950-5220
Ecu gulden 2,3415-3465

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 274,0 273,4
alg.-lokaal 267,8 267,4
internationals 280,7 280,0
industrie 241,4 241,0
scheep/luchtv. 230,3 229,5
banken 334,9 334,1
verzekering 561,0 560,8
handel 451,8 452,2
cbs obl.index 116,6 116,5
rend. staatsl. 6,10 6,12
waarvan 3-5 jr 5,99 6,00
waarvan 5-8 jr 6,14 6,15
waarv.s langst 6,35 6,35
rend. bng-len. 6,44 6.44
rend. banklen. 6,06 6.06

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 145,00(145,00)
Kon.Olie 221,70 (221,70)
Philips 30,30-30,40(30,30)
Unilever 112,20-112,50(112,20)
KLM 38,3 (38,30)

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 2110.95 935.62 185.04 804.21
Hoogst 2120.02 941.50 185.81 808.12
Laagst 2095.48 927.02 183.85 797.99
Slot 2101.88 935.77 184.39 801.90
Winst -12.63 -0.75 -1.24 -3.68verlies

Volgende week
wordt in Londen

dezefraaie
Mercedes geveild.
De auto, van het
type 300 SL, is

gemaakt in 1955 en
wordt met nog

andere klassiekers
onder de hamer

gebracht door het
bekende veilinghuis

Christie's.

Vrijdag 2 december 1988 "7

(ADVERTENTIE) .
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De eei^ÊW^^st vsn.
/s (verdere) automatisering een van uw goed zakelijke

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.

Geldig m
mWmmm\W^'m * ■ §" JmmWL^9^ 1 11 mI ff '*3 T^k 31 december a.s.

k^S UëuH w 11§
Akerstraat 62, 6411 HC Heerlen, telefoon 045-718815.I Comniiiff ".
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■MORGEN IS HET WEER
'LANGER SAMSTAG' IN AKEN!

_ ~~^mmm\\^i^ mmmmmmm^maammmm KyiOCera ik. # Kleinmarschierstr. 40-46 — Tel. 0949-241-33186 % iSSß*l^»»^^!*!^ r». -5,95fl

Konica %|B WahnsinnlSamera ¥MJs!r!l , e^£>9 i^^;'^jg^^^^jßSJ, 100 Konica Chrome 100 , 1*" C<\r^X 0' n BC4 ,01
Kle.nb.ldfarbnegalivfilm Farbdiafilm fur 36 Aulnahmen. daver, Mimmalbeleuchtung f. V^JV^^^^ X Vv WWml + 50/1 a Hl, "ej 35 TWift, ,'"L^m
mitl2Aulnahmen '"kl. Pocketlilm m,l L.nse —■ , 3Lux // _-,r-^ V V j\ Ummm4Yashrf^ 797. W^endpro/éw'N'Üt>er.■fcJJ

Fuü DL-7 Konica MT-7 Konica MT 9 Nikon VN 810 --TT Tl—Kompaktkamera lur Super- Macht ecnfach gute Fotos. Autofokus-Sucherkamera mit 8 mm-Camcorder mitderneuesten 3^TSy m m " ~~ 1 ""1 ■"1 J, j
Bilder Mit sicherer ..Drop-m" - Automatische Filmeinfadelung. automatischer Filmemtadelung. Techmk lur absolute Scharfe auch NS»T J**. A llHl/\YWlll I i/\fLadeautomatik motonscher Filmtransport. motonschem Filmtransport, bei schnellsten Bewegunqen durch A^is^J^ XV /-% 111 II II II Hl IIImGeschenkset mmmmfm emgebautes

__
-% e.ngebautem -^^-k 1/1000 Sek. Mmmm.om.mm zTJ^L N\ il.llill\/ IJI111 IIV/Il

miFilmu #0— Blitzgerat 1/Jf]_ Blitzgerat ■J"lij_, Belichtungszeit OQQ /— _ . jf^Z^^^C^ V^^V 1- -* "H
om Ë9m DM |49. om LfcJi DM^jai. I QuadrO /S^^^^jSS) i AnnuntiatenbachlÖ Tel. 0241/3(K)()2|

/ÜÖHSiISI Dia-projewions-set "£2, «^ *N^s?übm Original I^^^^ K 1
ff MlïTr^BS^Vwl Reflecta 1800 Autofokus, Dia- UiamdUJl HrlYI f J—WKkX PIIB""i /// m \SwMlfSimm HFMKSE projektor mit Einzeldiaschacht Tageslicht-Diaprojektor, autom j Kin /■ f I * AU Jj^T^^*» |\Mi^jH Fur 4 Magazm-Systeme. Projektor türDiabetrachtung über 1H SIBAIIL /l T "WVf» ICXt TfvVf"\ 't ft /L VU UB vl \ -1KÜILvD 4-SUber-Suti.-Le.nwand e.ngebauten ÜBfl I V V( )l f ( ) / -hr,M "fjbWl A N [jjü^^^lil Hfj 125x125 mit Spannvornchtung. ,K Monitor 1110 EËË I /V VWXX XV^U-LV^X XXC4 8b DM ■ ÊWmm m \\ i\ /Tl ij^VbVBT^ + Projektor-Tisch A mmW^Sf'mm 24x24cmoder ZHW fj /A __^

,—_ \\ >ïivj \f[^-y W wl11 ■Wm^mmmm' m,t zusatzucher 1 Wtl W Großprojektion tmW'^u »■ / Baby-artikelen üirekt uit Duitsland. Dat scheelt stukken! Ysj v>^v V «H
Ciiii lil .OCfl Ablage .J B IjR '4)R* I auf Lichtbild- "^^^^■■■'"^ ■> \J3» / H Sj]FUJI UL-lbU \YI mmTmmlmm ! wand! <T^ /?>>. V i VB
Volautomatische Autofokus- i 1 // MMK3jBm.X DM ■■»«l.#,r.«o^.n«»t4ni< V--*^ V ■
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Schaven Sic mal rein! - Es lohnt sich.

Iwl Im El !■ «F%Lh^sW >«■ \#■\M\mW \# SJESjL (mwSSmmm- Morgen, langer Samstag, durchgehend von 9-18 Uhr geotfnet. k

PARKEERPLAATSEN gtfir erfiillm \CFISTER LL
IN DE CITY I) damenmoden

Aachen. Adalbertstrafte 14 | j

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.
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.
Landelijk ochtendblad
vraagt bezorger/bezorgsters
voor SCHAESBERG. Aan-
melden tussen 16.00 uur-
-18.00 uur, tel. 045-315320.
Zelfstandig werkende
BANKWERKER gevr.
voor montage werk. Bezit
van rijbewijs. Leeftijd 23-28
jr. Schrift, soll. F. Straten,
Eykskenweg 18, 6243 AA
Geulle.
Bekend blaasorkest vraagt
ervaren FLUGELHORN
en tubaspeler 045-213160 na
17 uur.
Erv. MONTEURS gevr.
voor systplafonds en syst.
wanden voor werken in'
Dld. Bellen tussen 18-22
uur 045-256489 ma. t/m
vrijd.

CLUB PARIS vr. nette da-
mes voor middag en/of
avonduren. Provincialewg
Nrd. 31A Oirsbeek, teL
04492-1873.
GASTVROUW en meisjes
gevraagd voor nieuwe club
te Geleen. Info tussen 13-18
u. 04490-45814, b.g.g. 44061.
TIMMERLIEDEN gevr.
V.0.F.-WEDO. Tel. 045-
-416657 of 420584.
Top 40 band zoektZANGE-
RCES), met spoed. Tel. Re-
né 045-750641 ofFranco tel.
045-22301.
Gevraagd voor ons sfeervol
restaurant in de omgeving
Valkenburg, parttime
KELNER of serveerster.
Die ook bereid is met de
kerstdagen te werken. Voor
nadere inlichtingen tel.
04405-1542.
DAME gevraagd voor excl.
club. Tel. 045-244240, of
241592.
Net WINKELMEISJE
gevr. liefst met enige erva-
ring^ leeft. ± 18-20 jr. Slage-
rij Hermans,Kasteellaan 85
Heerlen. 045-720102.
Voor dond. en vrijdags
WINKELHULP m. erva-
ring gevr. afd. vleeswaren,
slagerij Jacobs, Kerkstraat
12, Brunssum.
Gevr. FRITUREHULP
mnl/vr v. 3 avonden p.
week, tel. 045-259986 na 20
uur.

Gevraagd
Transformatorwikkelaar

en
Metaalbewerkers

Hagro-apparatenbouw, Spoorstr. 66 Nuth
Tel. 045-244848

GOM bedrijfsdiensten b.v. zoekt
schoonmaaksters

voor objecten in Heerlen en Hoensbroek, uitsl. schrifte-
lijke sollicitaties naar GOM b.v., p. adres, Brandhofstr.

57, 6372 KB Landgraaf. (

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TTMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, c.v.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
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.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TUIN opknappen, snoeien
en ieder ander klus. Tel.
045-272093 na 18 uur.
Voor VAKBEKWAME be-
hang + schilderwerkzaam-
heden. Tel. 045-210020.
Voor al uw wand- en
VLOERTEGELWERK,
ook marmer en natuur-
steen. Bel. 04490-26061.
TV-ANTENNES ’ 395-
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.
Ook tuinaanleg. 045-326574.
VERBOUWING woonka-
mer, keuken, badk, garage.
Tel. 045-326574.

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Te huur HORECAPAPIE-
REN met of zonder mede-
werking. Inl. Postb. 348,
6430 AH Hoensbroek.
WERKSTER biedt zich aan
voor huishoudelijk werk,
lfst. omg. Eikenderveld.
Tel. 045-716509.

Grote eengezinswoning te
Hoensbroek tegen EEN-
GEZINSWONING te
Hoensbroek. 045-223643.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Hoogste prijs voor munten,
POSTZEGELS (alle lan-
den), oude ansichtkaarten
en goud. Stamps & Coins,
Kasteellaan 102 Meezen-
broek (Heerlen).

De hoogste prijs v. oud pa-
pier en metalen. IRIK, Pap-
persjans 36 Heerlerheide,
045-212913, na 18 u. 045-
-253209.
Tek. gevr. oud ijzer en me-
talen, sloop- en SCHADE-
AUTO'S. Tel. 045-
-272216/272516, ook
's avonds.

Ihr Fachgeschaft mit eigener Fabrikation:

Lederbekleidung " Gürtel " Taschen
Fritz Musebrink,
Hauptstr. 15, D-4060 Viersen 1
Tel.: 09-49216220356

Unsere Angebote:
Damen- + Herren-Jacken
u. Janker " ab DM 399,-
Herren-Westen ab DM 199,-
Damen-Kostüme ab DM 598,-

Unsere Service-Leistungen:

" Inzahlungnahme von Leder- und
Pelzbekleidung

" Anderung von Leder- und
Pelzbekleidung

" MaGanfertigung, Reinigung und
Reparaturen

" NEU: modische Textilien
Wij spreken uw taal - de koffie staat klaar
- u kunt ook met guldens betalen.

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
TeL 045-216475 of 727711.
Te koop gevr. Amiga COM-
PUTER met eventueel bij-
passende kleurenmonitor.
Tel. 045-718459.
Defecte KLEUREN-TV'S
vanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.

Te k. gevr. lange NERTS-
JAS mt. 42 t/m 46, ücht of
donkerbruin. Tel. 045-
-454935 v. 9 tot 17 u.
Te h. of te k. gevr. CÓTsT
TRABAS v. leerl. 045-
-413195. .

■Te k. gevraagd eiken VI-,TRINEKAST, eiken bank-■ stel liefst leren kussens +
eethoek. 04490-23248.

Für Exklusiv-Ansprüche:

" Tele 70 mm / Weitwinkel 35 mm (umschaltbar)

" Autofokus mit Speicher " Filmvorspulsystem

" Nahaufnahmen ab 50 cm " LCD-Anzeige

" Belichtungsautomatik " Drop-ln Ladeautomatik

Te k. gevr. goedverz. BOE-
KEN en strips. Tel. 045--228082.
Te k. gevr. leren BANK-STEL, 045-226186.
Te kpop gevr. excl. COM-MUNIËJÜRK. Tel. 04498--52842.

Wij, 2 noorderl. zkn. per 1/1--89 dringend WOONR. inMtncht ï.v.m. aanv. opl.,
m"A2kmrs-, huur tot max.’BOO,- mcl. tel. 050--136479/180440 Corry enRiny.

J

ig£^ SEEI3l=fillL^Jnia££p | AachenerReise- u. Wohnmobilej

J|<* CAMPINGBUSSÉ
\ntmtD Uittilt " Neufahrzeuge, Ausstellungs'

Hochdachdep" " Einrichtungsteile und Zub#
Fronhofstraße 6-10, neben Kronenbr^
5102 Würseien-Broichweiden. Tel. 0 2405/7 38 9

78646 __J

>

!rkt für HobbymalerA
■% T~Mm ff imProfis m j

Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, §Ë
Gouache-, Acryl-, Öl- und Air-brush- ■
Farben, Malstifte, Pastell- und Olkreiden, 1
Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- ■
malfarben - darüberhinaus eine Riesen- H
auswahl an Stafleleien, Malgründe, Mal- 'W
blöcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei- g*«
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl
zu Marktpreisen

Fachberatung - Kundenparkplatze ffIKIJ

beisseLJlJ
Gandinen - Tapeten " Teppichboden

Farben " Künstlerbedarf
Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Telefon 09.49.241/84027

An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum
Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze
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Duitsland 1
■j 0 Heute.
P? 36,5 Stunden nach Amerika.■^cumentaire over een vlieg-pionier.

Bj° ARD-Sport extra. WereldcupW^p te Val dlsère, afdaling voor da-
P 5 Lieder, Rythmen, Melodien.

met soul, gospels■j blues.T|;LD'Armee - NATO-Partner Lu-
Documentaire.

■*° Flickerl und Fleckerl. Poppen-
Keiserie uitgevoerd door de Kleine

■^nne. Afl.: Onkel Heribert und diei^puberbrille.W° Roncalli. 6-delige serie. Met:|;n,er Lamprecht, Günther-Maria»"mer, Claudia Amm e.a. Afl.2: Ver-
▼*'■ (herh).30 Tagesschau.
il Vorhang auf - Film ab.
*» «Die grosse Metro-Lachpara-■ Amerikaanse speelfilm uit 1963n Robert Youngson, met Greta*r°o, Buster Keaton, Clark Gable

Il Tagesschau.
f b Hart aber herzlich. Amerikaan-- serie. Afl.: Der Tod tanzt 3A Takt.
3n ia9esschau.
" Her und Heute. Actualiteiten,w .«WWF-Club. Live-program-

nn !l[29ramma-overzicht.°° (TT)Tagesschau.
°er fliegende Pauker. Ameri-

speelfilm uit 1960 van Robert«yenson, met Fred MacMurray,
.50 piolSon'Keenan wYnn ca-I p,usminus. Economisch maga-

22.30 Tagesthemen met bericht aus
Bonn.

23.00 Keine Zeit für Wunder. Frans-
Italiaanse speelfilm uit 1982 van Luigi
Comencini, met Beppe Grillo, Fer-
nando Rey, Maria Schneider e.a.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

"Stan Laurel en Oliver Hardy in 'Die grosse Metro-Lachpara-
de'. (Duitsland 1 - 15.45 uur)

Duitsland 2
10.00 Heute.
10.03 Flitterabend.

11.40 25 Jahre Gesundheitsmagazi-
ne Praxis.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Partner auf den Philippinen,
reportage.

13.50 Ventilator. Flammende Herzen,
tv-film van Walter Brockmayer en Rolf
Bührmann, met Peter Kern, Barbara
Valentin, Enzi Fuchs e.a. (herh.).

15.20 Die Muppets-Show. Poppen-
programma. Gast: Elke Sommer.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Waldheimat. Die Kinderjahre

des Peter Rosegger, serie met Harald

Gauster, Horst Klaus, Ute Radkohl
e.a. Afl.: Als wir zum Stegthomerl fuh-
ren.

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

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Ein Vater und sein
Sohn.

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

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

van buitenland-correspondenten.
20.15 Aktenzeichen: XV ...ungelöst.

De politie vraagt medewerking van
kijkers bij onopgeloste misdrijven.
Presentatie: Eduard Zimmermann.

21.15 Tele-Zoo. Das Jahr der Robben- Versuch der Bilanz einer ókologi-
schen Katastrophe. Presentatie: Al-
fred Schmitt.;

21.45 heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Aktenzeichen: XV ...ungelöst.

Kijkersreacties.
22.55 Flucht in die Zukunft. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1979 van Nicolas
Meyer, met Malcolm McDowell, David
Warner, Mary Steenbergen e.a.

00.45-00.50 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
*0f kaanalen zie schema exploitant

■,*_2wart/wïl programma
Je ~ stereo geluidsweergave
T^ ~ tweetalig bij stereo-app.m * 'eletekst ondertiteling

TELEVISIE
J"eiïand 1: 5, 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60Nederland 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: 3en 8
BelgiëTele 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

België/TV 1
J.oq chooltelevisie.
jch Zor»en en dochters. Australi-

y tah Serie met Pat McDonald, Torn
(ü^rds, Rowena Wallace e.a.

.10 "oger-lager. (herh.).
0s panorama, (herh.).

|ac. '°merrock. Vandaag: Michael
t.Sc s°n in Werchter. (herh.).

herh Vk Tak- Animatieserie. Af 1.216.

niii_ '''ons. Afl.: Plons en de ajuinfa-
-1.10 rj erh->-
V,, rikballon. Kleutermagazine.
r>erh? tatie; Francis Verdoodt.

56ntar OD- Tienermagazine. Pre-
Vk Ben Crabbé en Christel van
'"OS vl6rs Miiktikklaas. Door Bart Pee-

'"ls h-'k uit Magazine 4. (herh.).
9rarri"lt2ending door derden. Pro-
Qrnrl a van de Vlaams-Nationale
».40Ï*ht,ng.
bver2®dede|ingen. Programma-ls i?.ht en paardenkoersen.
D'io Ï!euws--6.2rj Weerbericht.
Ö.JS *ü"st-Zaken.
Frano Uren. Australische serie metP'Br^lS Bell- °asha Blahova, Peterb.5o e

pne.a.Afl.l9.
Vrt Ben Crabbé presen-i^ie2er?'euw talent en de kiiker ma9n wie een vedette wordt. Van-

lllllllii

daag: De winnaar van vorige week.
20.55 Wereldoorlog 11. Het Verzet.

Afl. 10. Presentatie: Mark Reynebeau.
22.10 Het Europa van het Gulden

Vlies. 4-delige serie over de glans
van het Bourgondische tijdperk. Afl.l:
De Bourgondische uitdaging (1360-
-1419). Presentatie: Prof. W. Block-
mans.

23.00 Nieuws.
23.15 Verhalen van Hollywood.

3-delige serie van Leon Ichaso naar
een verhaal van Budd Schulberg, met
Darren McGavin, Kim Meyers e.a.
Afl.l: Tafelen bij Ciro.

00.05-00.10 Coda. Eheu! Fugaces,
van Guido Gezelle.

België/TV 2
17.00 Ritmische gymnastiek te Ant-
werpen. Rechtstreekse reportage.
Commentaar: Jan Borms en Louis de
Pelsmaeker.

18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-
brief voor Turkse migranten.

19.02 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl.: 625.

19.25 «Comedy Capers. De mijnwer-
ker, korte komische film met Stan
Laurel.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Weerbericht.
20.20 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.25 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.

20.55 Napoleon & Josephine. 3-deli-
ge Amerikaanse miniserie van T. Hef-
fron, met Armand Assante, Jacqueli-
ne Bisset, Stephanie Beachan e.a.
Deel 2.

22.25 Filmspot. Achtergrondinforma-
tie bij de filmactualiteit.

22.55-00.00 Ritmische gymnastiek
te Antwerpen. Samenvatting. Com-
mentaar: Jan Borms en Louis de
Pelsmaeker.

" Ben Crabbé in 'Fanclub'.
(BelgiêlTV 1 - 20.50 uur)

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-11.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.46 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Magazine in het

Turks en in het Nederlands.
18.30 Latijn. Taal en cultuur van de

Romeinen. Les 1.
19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief

jeugdprogramma.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Suriname in perspectief. The-

ma-programma gericht op de toe-
komstige ontwikkeling van Suriname.
Presentatie: Leonie Bladel.

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de Minister-Pre-

sident.
22.50 Dubbelduet. Ballet duo concer-

tant van Stravinsky, uitgevoerd door

het danspaar Alexandra Radius en
Han Ebbelaar. M.m.v. Itzhak Perl-
man, viool en Bruce Canino, piano.

23.22-23.27 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

"Han Ebbelaar en Alexandra Radius in 'Dubbelduet'. (Neder-
land 3 - 22.50 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 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. (39).
08.30-12.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 10.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Kulturszene. Presentatie: Ul-
rich Harbecke.

20.45 Landesspiegel. Heinrich Böll
Prijs voor Dieter Wellershoff, reporta-
ge.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Rubbel extra.
22.35 ""West 3 TV-Spiel. Gold, tv-

film van Heiner Stadier, met Walter
Weber en Paul Maldonado.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba nouba, met Jumbo Jet en Che-
val de feu, tekenfilms. 18.30 Jamais
deux sans toi, gevarieerd informatief
programma. 19.00 Nieuwsoverzicht.
19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.

19.30 Journaal. 20.05 Le bonheur den
face, serie. Afl.B: Mon beau légionnai-
re. 20.35 Grand écran - Cycle Scan
Connery: Cuba, Amerikaanse speelfilm
uit 1979 van Richard Lester. 22.30
Cocktail maison, gevarieerd program-
ma. 23.15-23.50 Paardenkoersen.
Aansl.: Laatste nieuws.

België/Télé21
19.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 19.30 Journaalmet simultaanverta-
ling in gebarentaal. 20.00 Sans domici-
le fixe, reportage over de 'nieuwe ar-
men. 20.55 Miami Vice, Amerikaanse
politieserie. Afl.4: Les grandes ques-
tions. 21.40 Coup de film, filmtips. Pre-
sentatie: Terry Focant. 22.00-23.55 Cy-
cle anticipation d'hier. Amerikaanse
speelfilm uit 1962 van Alfred Hitchcock
naar de roman van Daphne du
Maurier.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Quand la liberté
venait du ciel. 16.30 Bonjour, Bon Ap-
pétit. 17.00 Récréation. 17.30 Des chif-
fres et des lettres. 17.55 Brèves et Mé-
téo Européene. 18.00 Domicile adoré.
19.30 Papier Glacé. 20.00 Montagne.
20.30 Les Arts Martiaux au Japon.
21.25 Musique. 21.40 Le Divan. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Météo Europée-
ne. 22.35 Le Magazine Culturel Öcéa-
niques. 23.00 Sports Loisirs. 00.00-
-01.00 Chocs.

Radio 1 radiolederheel uur nieuws 7 03 Hel Ge-
bouw, met Afdeling Binnenland;
Dorrestijns Persagentschap; De ta-
fel van NL; NL-Buitenlandreporta-
ge;De Bovenkamer 12 56 Meded
voor land- en tuinbouw 13 08 Hier
en nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.05
NCRV-VIP-roem. 16 05 VARA Ra-
dio 1 Vnjdageditie 18.00 Radio 1
Vrijdageditie - vervolg (18 05 Be-
richten en verkeersinfor). 19.02
HobbyvHtammen 20.02 Water en
vuur. 21 02 Jazztime. 22.02 NCRV-
vrijdag-sport. 23 05 Met het oog op
morgen 0.02-7.00 Veronica's Oh,
wat en nacht, met om 0.02 Stem-
band; 2.02 Oh, wat een nacht;
5.02-7.00 Ook goeiemorgen

Radio 2
leder heel uur nieuws 7.03 Het le-
vende woord. 710 Echo. 7.15
KRO's Ontbijtshow met om 8.03-
-8 13 Echo 8 50 Postbus 900. 9.03
Adres onbekend. 10.03 In ant-
woord op. 11.50 Postbus 900.
12.03 Van twaalf tot twee (13.03-
-13.15 Echo) 14.03 Ratel. 15.03
KRO-Cameretten 1988 TROS:
15.30 Gerard de Vries draait op
verzoek 17 03 Nederlands hitwerk.
18.03AVRO s radiopurn. 18 15 Uit
studio en theater. 19 00-07 00 Zie
Radio 1

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7 03 Ook
goeiemorgen. 9.03 Goud van oud
11 03 Wessel van Diepen 12.03
D'Rob ol d. ronder 13.03 Enk de
Zwart. 15.03 De Top 40. 18.03
Driespoor 19 02 Stenders en van
Inkel. 22.02-24.00 Countdown ca-
fé.

programma's vrijdag

Nederland 1
jO-13.05 Nieuws voor doven en
tchthorenden.
|5 Olifanten en tijgers. Natuurse-J- Afl.; De tijger, een menseneter.5 (TT)De appelgaard. Serie.J-9. (herh.).
5 Pimmetje Panda. Serie. Afl.:n heleboel voor een edel doel.
eveel geld heeft de rommelmarkt
Bebracht en wie mag het overhan-len aan het Wereld Natuur Fonds?0 Journaal.
6 Sport op vrijdag. Presentatie:les Jansma en Hansje Bunschoten.5 Torn & Jerry. Tekenfilms.jj> Vogels in Amsterdam.
'° Journaal.0 Waku waku. Spelshow waarin' dier de hoofdrol speelt. Presenta-:Rob Fruithof.0 Volmaakte vrienden. Comedy-
fie. Afl.: Roet in het eten.5 Napoleon en Josephine. Ame-aanse serie. Afl.l. Na de Franse'olutie trouwt Napoleon Bonaparte-t Josephine de Beauharnais. Hijrdt echter spoedig weer naar Italiëponden om ten strijde te trekken,
[n o' d ln Pari's achterlatend.
n Brandpunt. Actualiteitenru-
|o Journaal.K> Vrijdagavond met Van Willi-inburg. Hans van Willigenburgpat met nationale en internationaleP"en uit de wereld van film, theaterOwbUSiness en te|evjsle
ro-00.30 Drempels weg. Aktiepro-amma t.b.v. gehandicapten. M.m.v.e>neit, Sam Brown, Tina Seloni e.a.esentatie: Marijke Amado en Frankasmeijer.

televisie en radio

Nederland 2
S.u.1-05 Nieuws voor doven enechthorenden.
to Alles in de hand. 8-delige serie

over. handlijnkunde. Afl.s. (herh.).
16.35 Heatchliff. Tekenfilms.
16.47 Tita Tovenaar. Serie. Afl.: Ze-
venmijlmoeilijkheden. Op de rommel-
zolder vindt Kwark een schoenbor-
steltje; het blijkt een borsteltje voor
zevenmijlslaarzen te zijn.

17.12 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Misverstanden. Het is
eindexamentijd en dat betekent voor
Donald veel feesten en voor Martin
veel zorgen, (herh.).

17.36 Aktua junior. Actualiteitenma-
gazine voor en door kinderen.

18.02 T en T. Amerikaanse serie met
Mr. T. Afl.: Op glad ijs. Als Turners
beste vriend wordt beschuldigd van
diefstal, gaat het er hard aan toe op
de ijshockeybaan.

18.25 Sport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het be-

wijs.
19.00 The Highwayman. Amerikaan-

se serie. Afl.: 1945. Highwayman en
Jetto ztten de achtervolging in van
Edward Travers, de zoon van een
atoom-geleerde. Dat brengt hen op
een geheimzinnige manier terug in de

tijd, en wel naar 15 juli 1945.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 'Allo 'allo!. Engelse comedyse-

rie. Afl. slot. Om het namaak-schilde-
rij van de Madonna de Duitse hoofd-
kwartieren binnen te kunnen smokke-
len, geven kolonel von Strohm en ka-
pitein Geering een feestje.

21.05 (TT)Op goed geluk. Spelpro-
gramma. Presentatie: Carry Tefsen.

21.50 ""Dennie Christian. Muziek-
special rond het 15-jarig jubileumvan
Dennie Christian. M.m.v. Chris Ro-
bert, Freddy Breek en Danny de
Munk.

22.30 Jongbloed en Joosten. Hoog-
tepunten uit het nieuws vanuit de
Nieuws-studio in Amsterdam.

23.00 Marblehead manor. Comedy-
serie. Afl.: De ring. Stonehill koopt
een diamanten ring voor zijn jarige
vrouw en geeft Albert in bewaring. Al-
bert verliest de ring, Jerry vindt hem
en legt hem bij de jarige op het nacht-
kastje.

23.30-23.35 Journaal.
" Frank Masmeyer in 'Waku
Waku'. (Nederland 1 - 19.20
uur)

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (39).
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 11.
09.00-10.20 Schooltelevisie.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Afl.ll. (herh.).
18.00 Hallo Spencer. Jeugdserie.

Afl.: Wenn der Nepi schon mal angelt.
18.28 Wilhelm Busch erzahlt die Ge-

schichte... Der Bauer und sein Kalb.
18.31 Die Campbells. Serie Afl.:

Marmer vom Ehre.
18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Igel. Natuurbeschermingsma-

gazine. Presentatie: Mario Schmie-
dicke.

20.15 Menschen unter uns. Die Ma-
triarchin, filmportret van de onlangs
overleden 102-jarige Emmy Meyer-
Clason.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kostprobe. Muziekmagazine
gepresenteerd door Torn Schröder.

21.45 Wortwechsel. Unter der Later-
ne, Christa Schulze-Rohr interviewt
de voormalige intendant van Radio
Bremen, Hans-Günther Österreich.

22.30 Sport im Dritten extra. Interna-
tionale DTB-Bokal; turnen in Stuttgart
e.a.

23.00 Yes Minister. Serie met Paul
Eddington, Nigel Hawthorne, Derek
Fowlds e.a. Afl.: Die Leiche im Keiler.

23.50 Jazz Zeit. Theaterhaus Jazzta-
ge 1988. Het Al Di Meola-project.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

" Malcohn McDowell en
Mary Steenburgen in 'Flucht
in die Zukunft'. (Duitsland 2- 22.55 uur)

SSVC
12.30 Schools.
12.45 Schools.
13.00 Children's SSVC.
13.20 Rainbow.
13.35 Hudson and Halls.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours.
14.50 Family Fortunes.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Whos Next?
16.10 Hartbeat.
16.40 Count Duckula.
17.05 Blue Peter.
17.30 Blockbusters.
17.55 Scarecrow and Mrs. King.
18.45 Nieuws en weerbericht.
19.00 Top of the Pops.
19.30 Concentration.
19.55 The Bill.
20.40 The Joe Langthorne show.
21.05 Piece of Cake.
22.00 Nieuws en weerbericht.
22.30 Friday night almost Live.
23.30-00.55 Film: Police Academy

2.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 Transformers.
10.00 " «The Nescafé UK Top 40.
11.00 ""Soul in the City.
12.00 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Thailand Panorama.
15.00 The Elephant Boy.
15.30 Ski Boy.
16.00 ""Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I Dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Affair.

19.28 The Times Headline News.
19.30 Manimal.
20.27 The Uniroyal Weather Report.
20.30 Canon Fashion TV.
20.58 The Times Headline News.
21.00 Arts Channel Special.
22.53 The Times Headline News.
22.55 NFL American Football

1988/89.
23.30 ""Countdown.
00.30 "«Canada Calling.
00.57 The Uniroyal weather report.
01.00 Fela.
01.55 Willie Dixon.
02.45 Mr Five Per Cent.
03.45-06.45 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Radio 4
7 00 Nws 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert (8.00 Nws ). 9.00 Les Arts Flo-
rissants 9.30 Muziek van Neder-
landers, uitgevoerd door het Con-
certgebouworkest 0.1.v. Bernard
Haitink 10.15 Andrei Gavhlov, pia-
no 11 00 Het internationale con-
certcircuit: Berliner Symphoniker
0.1.v Riccardo Chailly met bariton.
12 30 Jazz-op-vier-concert: World
Saxophon Quartet 13 00 Nws
13.02 Operette 14.00 Orgelbespe-

ling. Christiaan Ingelse, orgel.
14.30 Klein bestek. 15 30 Uit de
schat der eeuwen. 16.00 Peper-
koek in alle hoeken 17 00 Canta-
tes van Bach. 17 40 The best ol
brass 1800 Nws 1802 Aspekten
van de Kamermuziek. 19 00 De
Bovenbouw, hedendaagse muziek.
Vandaag: Diamanda Galas. 20.00
Nws 20 02 Musica Nova Special:
John Cage. 22 00 Horizon. Van-
daag: Joegoslavische volksmu-
ziek. 23.00 Vuil verbranden, hoor-
spel

Radio 5
630-6 49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9 00
Nws. 9 02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden 9.30 Het overzicht.
10.00Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15'Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13.10 Standplaats Pakistan en
Euroburo 14.00 De stofzuiger.
14 25 Belastingen. 14.45 Het ge-
heim van het museum (4) 15.00
Het gebouw, met om 15.00 Radio
747; 15.03 Het spoor; 16 00 Radio
747; 16.03 Muziek uit het gebouw.

16.20 Afdeling binnenland; 16.45
Welingelichte kringen INFORM
V.D. RIJKSOVERH.: 1745 Land-
bouwrubriek. 17.55 Meded. en
schippersbenchten 18.00 Nws
18 10 Euroburo PP.: 1820 Uit-
zending van het CDA 18 30 Euro-
buro. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers 20 30 De
bijbel open 21 00 Schoolagenda
21 15 Zicht op Israël. 21 40-22.00
Theologische verkenningen

Omroep Limburg
7 15-7 59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, Gast van de dag en
muziek 8 05, 9 02. 10.02en 11 02
Kort nws. 12.05-12 56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, Uit in Lim-
burg, agenda en muziek. 13.05,
14 02, 15 02 en 16 02 Kort nws
17 02 Reg weerber 17 05 Limburg
Aktueel: Agenda en muziek. 17.25
Licht Limburgs: muziek van en in-
form. over Limburgse musici. 17.55
Kort Nws 1805-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
5 30 Dag en Dauw. 7 00 Nieuws
800 Nieuws 8 12Brussel X 10 00
Nieuws. 10 03 Platenpoets 11.55
Mediatips 12.00 Limburg 1988
13 00 Nieuws 13.10 Goed op Vri|-
dag 14 00 Pluche en Plastiek
16.00 Abraham al gezien? 17 00
Focus. 17.05 Pa, zing eens A!
18.00 Moe, hoor eens hoe! 1900
Nieuws 19 10 Hitriders. 21.00 Wat
zijn dat voor toeren? 22 00 Nieuws
22.05 Country-Side 23 30-2.00

Twee tot twee (om 000 uur
Nieuws.)

satelliet
RTL Plus.

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12-10.00 Die Springfield Story.
Amerikaanse serie.

12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Kampf des Easy Rider. (herh.).

13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Unerwünschter Fa-
milienzuwachs. (herh.).

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Rock T.L. (herh). ,
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Knight hinter Gittern. (herh).
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

Economisch magazine.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns mit Carolin Len-

zen.
16.50 RTL-aktuell.
16.55 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: The new Cissy.
17.35 Lady Lockenlicht. Tekenfilm-

serie. Afl.: Marco/Die Schneerosen.
(herh.).

17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Tolle Tricks und fauler Zauber.
(herh.).

18.45 RTLaktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Mi II ionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Wolfsjunge.

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Tödli-
che Verstrickung.

21.05 Kinoparade. Kijkers kunnen
kiezen uit de volgende speelfilms: 1.
Sle nannten ihn Zambo, Italiaanse
speelfilm uit 1972 van Adalberto Al-
bertini. 2. Klar Schiff zum Gefecht,
Amerikaanse speelfilm uit 1956 van
Joseph Pevney.

22.45 RTL aktuell.
23.05 Grüne Augen in der Nacht.

Amerikaanse speelfilm uit 1968 van
David Lowell Rich.

00.45-00.50 Betthupferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Eine
richtige Freundin. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Kampf urn
Arme. 10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Masters Tennis.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Superkater. Afl.: Ein
oller Kafer. 14.30 Der Nachste bitte.
Afl.: Alfred, laß das Rauchen sein.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Die Wahrheit und
nichts als die Wahrheit. 16.00 SAT 1 -Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Weit istderWeg nach Laramie..
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45SAT 1 - Ihr pri-
vates Programm. 17.50 SAT 1 Sport-
blick. 18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. Treff-
punkt Lufthansa. 19.10 Simon Templar
- ein Gentleman mit Heiligenschein.
Afl.: Die Abmachung. 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Roots. Afl.: Tödlicher Hai3.
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Monster des
Grauens fangen an, Japanse sf-film uit
1971 van Inoshiro Honda. 22.45 SAT 1
Bliek. 22.55 Tennis-Masters-Turnier
der Herren.

3 SAT
17.20 Mini-Ziß. Jeugdjournaal. 17.30
Die Biene Maja. Afl.: Jakob aus dem
Paradies. 18.00 ■Theatergarderobde.
Afl.: Die zerbrichene Krüge. 18.25 Tips
& Trends. 19.00 Heute. 19.22 3sat-Stu-
dio. 19.30 Mit Edmund Hilleray durch
den Himalaya. Afl.: Ein Gebirge wird
entdeckt. 20.15 Zur Sache. 21.00 Bio-
logischer Landbau. 21.45Kulturjournal.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.20 Spitting image.
22.40 ■ Das letzte Loch.Een film naai"
het boek en onder regie van Herbert
Achternbusch. 00.10 3sat-Schlagzei-
len.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Videofashion!
10.30 Torn Keating on Painters.
10.55 Floyd on Fish.
11.20 Exploring Gardens.
11.50 You are what you eat.
12.00 Say Ah.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 The Lotus Eaters.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Tracking.
16.00 Supertime.
17.00 Off the wall.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Survival.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: Between to Wo-

men.
22.10 It's Garry Shandling's Show.
22.35 Super Channel News.
22.55 Goodyear Weather.
23.00-00.40 Feature Film: Hit and

Run.

Belg. Rundfunk
6 30 Radiolruhstück 7.15 Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der 810 Presseschau 830 Be-
sinnliche Worte 9.05 Musikex-
press 10 00 Gut Aufgelegt 12 00
Veranstaltungskalender, Musik bei
Tisch. 12 30 Presseschau 13 00
Frischauf 14.05 Schulfunk: Hort,
wie es klingt! 14.20 Musikzeit heite;
Klassik leicht serviert. 15 00 Nach-
mittagsstudio 16 05 Spotlight:
Eurotops 17.05 Oldiekiste 18.00
BRF-Aktuell 18 40-20.00 Konzer-
tabend

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikali-
scher Aperitif. 12 00 Is jan Ding!
14 00 Viva. 16.00 Entenjagd 17.00
RTL-Musikduell 17 50 Sport-
schop 18.00 RTL-Musikduell
19 00 Prima 20 00-1 00 Einjunges
Musikprogramm

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodP 905 Musikpavillon 12 07
Gut aülgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15 00 Calé-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00Mu-
sik zum Traurnen. 22 30-4 05
Nachtexpress

Vrijdag 2 december 1988 "9Limburgs dagblad |
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Exclusief en
kosteloos bij

CANTON-REISS
«WaarHauto'sntètservicekoopt»

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

Canton-Reiss: Zekerheid voor alles!!!

Sl|glß££DD - BI
Valkenburgerweg 28-34 " Heerlen " Telefoon 045 - 718040

A OFF DEALERI «MITSUBISHI I
autobedrijf w. kees

SCHINNEN- TELEFOON 04493-1721

]
gebruikte auto's r-v

ongebruikelijk goed!
Mitsubishi Galant 1800GLX tubo diesel 87
Mitsubishi Galant 1800GL turbo diesel '85
Mitsubishi Galant 2000 GLS '86
MitsubishiLancer 1800EL diesel '84
Mitsubishi Colt 1200 GL '83 II
BMW 316 '86
Toyota Corolla 1.6 littback '85 ._.

Fc Peugeot 305 SR '83 fc
I VW Santana diesel '85
I Opel Manta 2.0 S '79.

Diverse goedkope inruilers

ÏPf* DnIIAp\ Met BOVAG-garantie

BMW^OCCASIONS
Een nieuwe ervaring voor een ingereden prijs
3 serie
BMW 315 beige 77.000 km 1982
BMW 320 aut. grijsmet. div. ace. 1981
BMW 316 rood 58.000 km 1985
BMW 316 wit 73.000 km 1985
BMW 316 groenmet. 27.000 km 1985
BMW 316 blauwmet. 40.000 km 1986
BMW 318 i groenmet. 30.000 km 1984
BMW 318 i wit 36.000 km 1985
BMW 318 1 4-drs., diamantmet. 50.000 km 1986
BMW 320 I blauwmet. 32.000 km 1985
BMW 320 I wit 16.000 km 1986
5 serie
BMW 525 i bronsmet. 80.000 km 1985
BMW 524 TD blauwmet. 75.000 km 1986
BMW 524 TD aut. grijsmet. 100.000km 1986
7 serie
BMW 728i aut. blauwmet. 20.000 km 1986

Superaanbod
BMW 316 8-84 74.000 km Lapisblauw ’ 17.900,-
BMW 316 8-84 96.000 km Hennarood ’18.750-
8MW316 1-'B5 58.000 km Zinnoberrood ’21.000-
BMW 324 D '86 93.000 km Cirresblauw ’ 29.750,-

Autohistorie bekend
97350

Golf 1600 CC
wit, 47.500 km, augustus 1985, aluminium

velgen, sportbekleding, sportstoelen, grill met
vierkante koplampen, voor- en achterspoiler

enz.

Peugeot 305 GR Break 1986
wit, dakrailing, 38.000 km

Ford Resta 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. Venckenprijs ’ 16.900-

-± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

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

97323 Donderdag koopavond tot 21.00 uur

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
WETZELS AUTO'S: In-
dustriestr. 35 Sittard tel.
04490-10655. BMW 730 I '88;
Mercedes 300 E autom. '87;
Mercedes 300 D autom. '85;
Mercedes 300D '86; Merce-
des 2.5 '88; Mercedes 190 D
'88; Mercedes 190 D '87;
Mercedes 380 SEL '84;
Toyota MR 2 Sport '85;. BMW 324 D '86; BMW 745 I

| Turbo '81 " BMW 323 I Tur-
bo '85;BMW 323 I '85'BMWI 525 I autom. '84; BMW 316I '85; Peugeot 505 Turbo '86;
Volvo 480 ES Sport '87;I Opel Kadett GSI 2.0 Ca-I briolet'BB; OpelKadett GSII 2 ltr. '87: Opel Omega 1.8 SI '87; Golf GTI 16 V '87; Golf

IGTS uitv. '85; Scirocco GTI
'83; Toyota Celica 2 ltr. Cou-
pé '82; Opel Senator 2.8 le
eigen. '79; Fiat Uno '87; Ca-. dillac Civilie '80; Ponüac
Trans Am '82; Ford Fiesta

I 1.1 autom. '88: Nissan Pc-I trol 3.3 Turbo '87.
BMW 316

bwj. '86, 4-drs. met.blauw,
div. extra's’ 23.500,-; Tel.
045-419777.
Te k. DACIA (Renault 12)
TLE '86; Skoda 120 GLS
'85; Peugeot 305 SR '83;
Ford Fiesta Bravo '82; Lada
1600 GL '82; Mazda 626 '81;
VW Passat op gas '78' div.
goedkope inruilers. FSO-
dealer Schloesser, Indus-
triestr. 9 Hoensbroek (bij
Herschi).
te k. CITROEN Visa '81, 2
cyl. APK l-'9O ’ 1750,-, tel.
045-252947.
BMW 320 i '85; BMW 316
5-drs. autom. '85- BMW 318i
'85; BMW 524 TD '85; BMW
318 i '81; Mitsubishi Colt
GLX '87; Opel kadett 13 S
'85: Ford Escort CL '87; VWPolo coupé sprint '86; VW
Golf 1600 '83; Fiat Uno 55
'84; VW Derby '79; Renault
Fuego GTL '81; Autobedrijf
REUBSAET Op de vey 47-
-49, Geleen. Inruil. Garantie.
Financ. tel. 04490-44944.
Uw adres APK keuring.
Alle autoreparaties.

Regata
Station-wagon

'86/15.900,-
Fiat Bastiaans

Heerlen, tel. 724140.
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.
BMW 525 I, bwj. '79, in
pr.st. Tel. 04407-1337.

UW PEUGEOT-DEALER MET DE MEESTE SERVICE

Fjlj F^^l * Reeds 20 jaar Peugeot-ervaring.
■S^ï L^nSl * Zeer 9rote pnderdelenvoorraad.

£J ifcgj^j * Grote Peugeot accessolresshop.
★ 25 Man vakbekwaam personeel.
★ Grote voorraad nieuwe en occasion-auto's.
★ 50 Nieuwe huurauto's (Europcar autoverhuur).

SCHELSBERG 45 - HEERLEN " TELEFOON 720202

éf** Autoservice
feL HALECO B.V.
WmmT' Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Uw adres voor diverse topmerken
autoradio's en cd.-spelers.
Tevens inbouwcentrum voor professionele auto-alarmsystemen.

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

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

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

!Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

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, j
zien is kopen! APK 11-'B9, '’ 1350,-. Tel. 045-256200.
Te k. zeer mooie Opel (
MONZA aut, bwj.'7B, APK ]
tot 4-'B9, kleur goudmet. iVr.pr. ’6500,-. Irmstr. 57, j
Simpelveld. (

Een greep uit <Panda 45 '82
Panda 750LCarrera '87
Uno 55S '84
Uno 45Fire '87
Ritmo 60L'87
Regata Stationwagon '85
RegatalooSi.e.'B7
Volkswagen Golf 1.3C'86

Bastiaans F
Spoorsingel 50 Hei

I
I
(

Te k. Fiat PANDA 45,
i.z.g.st. met zonnedak,
53.000 km, bwj. 5-'B4, vr.pr.
’7000,-. Tel. 045-452641.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L,
1982, 5-drs., schuifd. Tel.
045-243634.
Te k. Ford ESCORT bwj.
'81. Torenstr. 50 Brunssum.
Te k. Opel KADETT '76,
APK gek. '89, ’ 250,-. Uter-
weg 120, Heerlen.
Te k. Ford ESCORTKR 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.
Te k. MITSUBISHI Lancer
aug. '80, ’3500,-. Romei-
nenstr. 18, Simpelveld. Tel.
045-441149.

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 1.3S 1981 5.900,-
Renault9GTLl9B4 10.900-
Renaultll GT diesel 1983 8.900-
Suzuki Jeep SJ 410 Q 1983 9.700-
VWGolf 1.3kat. 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, ■ — f»

Te k. van part. MITSUBIS-
HI Galant bwj. '80 i.pr.st.
Tel. 045-213867.

VW Polo
Shopper '86 i.z.g.st.

’12.400,-;
045-712910 na 18 u.

Nejan autobedrijf: NIS-
SAN Micra GL, bi. '85- di-
verse Opeis va. 82; Fiat
Uno diesel, Peugeot 205
GTI, Volvo 340 autom.
Rembrandtstraat 64, gele-
gen a.d. Slingerweg naar
Nieuwenhagen-Brunssum,
045-250715.

onze voorraad
vanaf/ 4.250-
-vanaf’ 10.500-
-vanaf/ 9.750-
-vanaf/ 14.200-
-vanaf’ 12.700-
-vanaf/ 15.900-
-vanaf’ 21.800-
-vanaf/ 16.500-

Fiat-dealer
eerlen 045-724140

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 j
Loven Heerlen b.v., Palemigerboord 401, Heerlen. Tel. I
045-722451.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
pie. Tevens schade- en ge-
bruikte automobielen. Tn-
en verkoop. Locht 70,Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
Moet weg! RENAULT 11
GTL, bwj. '85, mr. mog. Tel.
045-411457.
Te k. BMW 528 I, bwj. '81.
Caumerweg 38, Heerler-
baan-Heerlen.
Te k. VW KEVER bwl '73,
i.z.g.st. Spoorstraat 24 Tree-
beeK-
Te k. Simca CHRYSLER
1308 S met LPG Bwj. '79,
i.z.g.st. Autobedrijf P.
Smits, Hoofdstr. 214
Hoensbroek.

Spotgoedkope TALBOT
Horizon uitvoering Ultra
met goede banden en pas
APK, geen roest bwj. 10-
-'B2. Pr. ’ 3500,-. Tel. 04405-
-2708.
Te k. OPEL Kadett sept.
'81, wit, nw. banden, enz.
Vr.pr. ’5900,-; Tel. 045-
-244831.
Mooie DERBY GLS, bwj.
'80, met APK. Vr.pr.
’2550,-. Bergplein 9,
Hoensbroek.
Te koop Ford FIESTA Fes-
tival, bwj. '83. Dr. Philips-
straat 54, Hoensbroek.
Te k. NISSAN King-Cap,
bwj. '86, le eig., en VWKe-
ver, bwj. 15-6?71. Tel. 045-
-224614 of 252198.
Te k. FIAT Ritmo 75 CL
autom. bwj. '79 i.g.st, APK
5-89, pr. ’1250,-; Tel. 045-
-227805.

Scorpio
2.0 aut. 1985/22.500,-;

Fiat Bastiaans
Heerlen, 724140.

Fiat
Klankstad

biedt aan tegen
aantrekkelijke prijzen:

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

'85
127Super900 '82
1271050 '86
RegataBsSlooS '84
Mini 1000 E '85
Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6
Renault 4 - 9 TL '81 t/m '85
Opel Ascona 1600 S 5-drs
hatchback '81
Opel Corsa TR '84
Jetta '83
Toyota Corolla Aut '80
Volvo 345 DLS '82
Diverse goedkope inruilers
in voorraad. Bovag-garan-
tie. Kaalheidersteenweg
185, Kerkrade. Tel. 045-
-413916.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenwee 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 1.2 GL '85;
Seat MarbellaL '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 Civic '80
en '76; OpelKadett '77; Fiat
Polski '77; Fiat Ritmo die-
sel '80; Talbot Solara GLS
'81; Horizon 1.3 GL '78;
Sunbeam 1000 '79; VW
Camper '80; Citroen Visa
GT $3; Fiat 127 '78; Alfa
Sud 1.5 '81; Mini 1000 '78;
Allegro 1300 '78. Inr. en fin.
mog. Pond, koopavond.
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
1.6 S 4-drs. '82; Opel Kadett ]
stationcar '81; Ford Escort j
stationcar '81; Suzuki Alto j
FX '82; VW Santana 5 GL ?'82. Tevens enkele inruilers "v.a. ’2500,-. Bernhardstr. '12, Munstergeleen. Ook :
zondags geopend. 'Te k. VOLVO 365 GL 2 ltr. JInjection kl. antraciet, bwjr. .6-87, 17.000 km, 045-251370. ]
Te k. VOLVO 343 autom. 1
'82 m. LPG, APK-gek. Tel. 1045-259312 na 17 uur. [
Te k. ROVER 2600 gek. tot i
29-9-'B9, nov. '78. tel. 045- 1
255024. !

Nu in onze showroom: de nieuwe Alfa 164. . Büim^fej^^^^
Ofwel sportiviteit m zijn meest exclusieve vorm. jolÉm| f^^ :? .**»**■■

Een uitgebreideproefrit leert u datAlfa de VW| Kj « g *grenzen opnieuw heeftverlegd. PU
Leaseprijzen v.a. fl. 1.259,- excl. BTW

AUTOBEDRIJF ARcffmll-^^^^^^COUMANS, HAVENSTRAAT 25 £^m*u*&c6*<~Sirvae>**<6»</ v^
1

<■■ ■-- ."^"**J"Ma»a»alMa»»M»»W>WW Kfi??3asBS§s, ;■.■;■. % \aitt^iaittMP*i'*Wß af " »^ ' \^,;^ ! m

ALLEEN VOOR SNELLE BESLISSEI
Mis. Het gaat hier niet om een in perfecte staat verkerej
occasion, maar om de splinternieuwe Skoda Evergr?
Met 4 deuren, hoofdsteunen, slaapstoelen, kooiconstrü'
rembekrachtiging, gelaagde voorruit, achterruitverwarrij
enz. De Skoda Evergreen heeft een zuinige 1050cc rïtf
en u kunt met het slimme Skoda 3-Stappen-Plan zojj
rente in 3 x betalen. En u betaalt de laatste termijn]
in januari 1990! Maar u moet wel snel zijn. Want e.

Evergreens geproduceerd WIE SLIM IS,RIJDT SKOj
® Importeur de Binckhbrst Auto & Motor Import aV.Voorschoten.lfel 071-600200 Prijs mcl BTW. excl aflever*!

Prijswijzigingen voorbehouden DeSkoda Evergreen is verkrijgbaar bij

Garage Central Geleen 8.V., GELEEN, Rijksweg Centrum 97, tel. 04490-43
Garage Fons Arets, HOENSBROEK, Randweg 1, tel. 045-216262;

Garage Jan Jacob, MAASTRICHT, Schamerweg 165, tel. 043-637629;
Autobedrijf L Collé, SUSTEREN, Handelsweg 9, tel. 04499-3030;

Autoservice GJ. Kempen 8.V., LANDGRAAF,
Nw. Hagerheidestraat 30, tel. 045-312398; Automobielbedrijf Cor Vaes*

KERKRADE, Beitel 11 (weg Drievogels-Simpelveld), tel. 045-424010 J
Te k. zwarte OPEL Kadett
1.3 LS m. GSI-spoiler, bwjr.
juni '86, km.st. 21.000. Vr.pr.

’ 18.000,-- Tel. 045-256357.
Te k. gevr. alle merkenAUTO'S! Ook bedr.- en
schade-auto's. 045-416239.
Te k. GOLF turbo diesel
bwj. nov. '85, type '86, le
eig. Km.st. 54.000 met veel
ace. Geheel in st.v. nieuw.
Met garantie. Autobedrijf
Edmond Beugels, Paral-
lelstr. 103 A Amstenrade.
Tel. 04492-3691.
GOLF 1600 CL bwj. '86,
km.st. 37.000. Tel. 045-
-219867.

OPRIJWAGEN VW LT op
gas, apk gek. ’ 3500,-. peu-
geot diesel 604 bi. *80
J 2700,-. Mariagewandenstr.
4 Hoensbroek.
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. TOYOTA Carina bwj.
'81 i.z.g.st. ’3450,-; Tel.
04450-2826.

Te k. OPEL Reko
bwj. eind '85,km. 33-'
nieuw ’ 13.750,-. InT-
mog. Tel. 045-31694 C
Te k. KADETT bp
mogel. CaumerW<
Heerlerbaan-Heerlefl
no. 70.
Koopje FORD Esc
diesel bj. '84, 5-drs.-I>
gel. Tel. 045-411786^
FORD type Escort
bravo '82, zeldz..
Kerkraderweg 166jj
Koopje, DAF 44 b 1puntgaaf, APK g'
Prijs ’350,-. Tel.
2708. j

WIE VAN DE VIER?
(Deze week vier keiharde aanbiedingen in onze showrooms)

Goedkoper kan niet meer!

.■./T^r-:-.■.':■:■:■:■■■' :?7"*'K*"^T^""»i 9*^&&^B '.-^^^ .^::x-': ÏËÈËfë: \
IllilllllHl"" i'l'*lW"MM*'*fe^:^ ; ' ' lj&tejß&&% WêBÊËÈ&ï. i k ■ "% HuajlÉj.ii I W""W>*ff <Kr'W"*" "\.:JgWIIWaWMljiiYiiVMii.MwMMMff*WMBB||B H^^^ff^W^BßV^ .:JpPHI|H j^WWWrWMMfe :: ■'ïfifc^" K/'^MMNMMM. .^g—. ij^j fffi'if JSÏfnle' ’■£ J >..., ■■-■-■-■--"-■-■.--■.:-::::..-...v..-.v^vaS?y -v^^^^^gß j

Opel Corsa City 12 N Opel Kadett 13 NLS *£ *ss°",s) °P
4l°6Ts9a

normaal ’ 17.500- normaal ’ 23.305- normaal ’ 29.339- normaal ’ 35.426

nu ’ 15.995,- nu ’ 20.665,- nu ’ 25.995,- nu ’ 30.995,-
Prijzen zijn mcl. BTW, excl. afleveringskosten en metallic. Kom naar onze showrooms. Op vele modellen enorm prijsvoord*

■ -—7 OPELBH deopel-dealerzekerheidvooralles Beek Göttgeiis / Brunssum Welling / Echt Hemera / Heerlen L 1
Canton Reiss / Kerkrade Loven / Maastricht Cartigny /

Maastricht Smeets / Sittard Göttgens / Vaals Auto Mergelland /
Valkenburg Bergsteyn
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'Wapen' contra Passat, Fiat Tipo en Renault 19

Vectra:
Kijk Opel nou!

i »»el een aparte gewaarwording
ie nota bene op een

' streekbus reclame ziet voor een
*uto. In dit geval gaat het om de

tekst: Nieuw. Veetra.
£°°k at Opel now!. De nieuweuPel moet het in zijn klasse
9aan opnemen tegen
gerenommeerde modellen als
£e VW Passat, Fiat Tipo en«enault 19. Stuk voor stuk

en zekerr^ndidaten voor succesvolle
erkoopcijfers. Het belang dat9enecht moet worden aan deerkiezing 'Auto van het Jaar' isnauwelijks evident. Het is voore fabrikanten en importeurs

vfn aardige opsteker, maar dej^ant wordt er niet wijzer van.
'e wil waar voor zijn geld en

|*at blijkt niet uit die wedstrijd.
J*et wordt pas echt als de auto'sa minstens een jaar en
éénduizenden kilometers
gelegd te hebben, meedoenan een klasseringswedstrijd,
etrouwbaarheid is voor veel
°Pers een belangrijk gegeven
ll de keus van hun auto.

Opel zit het wat dat betreftgelijk in elkaar en dat blijkt
rpnvoudig uit de cijfers. Al
v?u19 ]aren het besterkopende merk in

jederland, dat haal je niet met,en rommelige organisatie, te
Ure of onbetrouwbarewodukten en zeker niet als het

afuellenbeleid niet consistentynsluit bij de vraag. Bij de
larCtra dle de Ascona na zeven

and" opvolgt' het met veel
eters. De nieuwe vormgeving

d lrigezet door de Kadett,
stutu13 door9etr°kken naar de
hfM*611 duurdere Omega entniHiopmodel Senator. In deze
h^denmoot moet de Veetra
v langzaam aflopende succes
rpa Ascona weer zien te

Wat de
g ttigeving aangaat zal dat
geen probleem zijn. Technisch

sProken is er echter niet veel

nieuws onder de zon.
Behoudens de nog uit te
brengen 4x4 versie, de Veetra
2000 en een 'schone'
dieselmotor.

On-Duits
Opel Veetra I.BS GL
bijvoorbeeld. Uitgerust met een
'schone' motor en voorzien van
een redelijk standaardpakket
dat de rijgenoegens verhoogt.
Wat het meest opvalt is de
on-Duitse sfeer in de auto, er is
zogezegd gewerkt met 'frohes
matenal'. Hoewel de
reclamekreet jong, jeugdig en
dynamisch, dus (?) in 't Engels
wordt gesteld, verloochent de
Veetra zijn Germaanse afkomst
niet. Het interieur ziet er
degelijk uit, geen onnodige
frutsels, uiterst functioneel,

maar zoals gezegd de
soberheid in vorm en afwerking
is verdwenen. Moet ook wel,
wil men de belangrijke
jeugdigedoelgroep onder de 35
jaaraanspreken. Geen
overdaad m stijlgrappen en ook
de motorisering past zich
daarbij aan. Een goed
gedoseerde krachtbron die zijn
trekkracht spaarzaam genoeg
verdeelt over het toerenbereik.
Daarmee wordt een gunstig
verbruik gerealiseerd van ruim
1:12 en als er gewoon netjes
wordt gereden - iets dat meer
en meer wordt gedaan gezien
het strenge politiebeleid - dan
haal je met verve 1:14. Er zit in
deze 88 pk motor voldoende pit
om op te schieten, na het
passeren van onze oostgrens is
de top van ruim 175 km/uur. te
realiseren. De vijf versnellingen

vooruit schakel je vlotweg in,
enkel de achteruit is af en toe
een haperend geval. Het
schakelen van de pook 'an sich'
gaat niet als een hete naald
door.

Een toerenteller ontbreekt in
deze GL-versie, dat is echter
geen gemis. Slechts bij extreem
ver doortrekken komt het hoge
toerental als storend element
naar voren. Voor het overige
kun jein een heelbreed gebied
in dezelfde versnelling blijven
rijden. Stadswerk in de derde
versnelling is geen punt, het
lijkt dan soms wel een Veetra
met automaat. Alle
bedieningsmechanismen zitten
op een logische plaats en doen
op twee uitzonderingen na hun
werk naar behoren. De claxon
op het stuur moet echt een forse
tik hebben om te werken en het
inteneurlicht heeft geen
uit-knop bij geopende deuren.

De kachel en de ventilatie zijn
ingesteld op Europees niveau,
derhalve naar believen warm
en fris genoeg. Het zicht
rondom is mede door de
standaard dubbele
buitenspiegels prima. Het extra
stel 'hoedenplank-ruitjes' heeft
voldoende grootte om ook
werkelijk iets door waar te
nemen. De daklijst komt nogal
ver naar voren en dan is het
vooraan bij een stoplicht nogal
lastig om te zien of het op groen
springt.
De Veetra heeft een heel

voorkomend gedrag op de weg.
Je zult zelden in paniek raken
door onverwachte reacties. Hij
is met vaart in de bocht
onderstuurd, de dempers doen
hun werk netjes en het hele
veergedrag is aanvaardbaar.
Voor hen die dolop een Franse
slag zijn, is de Veetra wellicht te
hard, anderen noemen deze
vering weer zacht genoeg en
een derde zal zeggen 'mij toch
te straf. Het sturen gaat over het
algemeen goed, het enige dat
moeite kost is het langzame
werk, daarvoor zou de 1500
gulden kostende bekrachtiging
wel standaard mogen zijn. De
stoelen zitten redelijk, met
voldoende zijdelingse steun en
een behoorlijke verhouding
tussen harde en zachte
kussendelen. Willen ze iets
meer bekoren dan is een extra
verstelbaar lendesteuntje wel
zo aangenaam. Achterin zit je
ruim en met een fractie meer
dakhoogte zitten ook lange
mensen daar helemaal naar hun
zin. De verlichte kofferruimte in
deze 4-deurs auto is met een
gemiddelde maat van lxl
meter en ruim 50 centimeter
hoogte zeker fors, de beklede
zijkanten en vlakke vloer
maken er een keurige ruime
container van.# Het meer complete dashboard in de duurdere Veetra GT.

" Buitenzijde Opel Veetra: 'grote Kadett' of 'kleine Omega'

'Leaseplan'
De kosten van het 'leaseplan' ver-
schillen per merk, type, kilometer-
stand en brandstofsoort. Voor een
Opel Corsa 1,2 S bouwjaar 1985 is het
maandbedrag vastgesteld op 79 gul-
den per maand. Dat is dan wel meteen
de de laagste prijs. Een VW Golf 1100
uit 1984 kost 124 gulden per maand;
een Volvo 343 uit 1985 120 gulden en
een Opel Ascona uit 1984 116 per
maand. De minumumtermijn is twaalf
maanden.

Volgens Van Aert zal zijn plan vooral
interessant zijn voor auto's van drie tot
zon acht jaaroud.

Afwijkend
Ook auto's, die gerepareerd moeten
worden kunnen bij Autoplan worden
aangemeld. Dan wordt het eerste jaar
wel een afwijkend tarief gehanteerd.
Voor de klant ligt het voordeel er dan
vooral in dat hij zijn reparatie gespreid
kan betalen.

Van West vindt het in ieder geval ver-
trouwendwekkend dat de garages die
aan het plan meewerken door de Bo-
vag erkende bedrijven zijn. „Voor
ANWB-leden betekent dat er in ieder
geval een geschillencommissie be-
staat, die over eventuele problemen
een onafhankelijk oordeel velt.

Mijnstreken
Het Autoplan van Van Aert is voorlo-
pig nogbeperkt tot de beide Mijnstre-
ken. Er werken zon tien garages in dit
gebied aan mee. Deelnemers aan het
plan moeten uit een van die garages
kiezen.

Het gaat volgens Van Aert om speciaal
geselecteerde bedrijven, waar zeer
veel vakkennis aanwezig is. Er zijn wel
plannen om ook in de rest van Lim-
burg aan de slag te gaan.

auto

Heerlenaar introduceert revolutionair plan

Vast bedrag per maand
voor auto-onderhoud

ÏERLEN - 'Een wereldprimeur', zo kenschetst Heerlene-
pr Herman van Aert zijn deze week gelanceerde plan
f het onderhoud en reparaties van auto's een jaar lang
Ben een vast bedrag per maand te 'verzekeren. „Mijnpn zou je een leasecontract voor auto-onderhoud en re-
laties kunnen noemen," aldus Van Aert. „Voorbij is deP dat de automobilist voor onverwachte, altijd net slechtRomende en te hoge uitgaven aan zijn auto komt te staan.-ft vaste maandelijkse bedrag dekt alle kosten", aldus
F Aert.

In het maandbedrag, een soort contri-
butie, zit het jaarlijkse onderhoud: een
kleine en grote beurt en de APK-keu-
ring. Daarnaast zijn de meeste repara-
ties gedekt, zoals aan de remmen, de
koppeling, het koelsyteem, electrisch
circuit, aandrijfassen, schokdempers,
stuurkogel en dergelijke. Die repara-
ties zijn niet aan een maximumbedrag
gebonden. Een derde onderdeel van
het Weva-autoplan, zoals Van Aert, di-
recteur van een 25-jaar bestaand auto-
onderdelenbedrijf, zijn idee heeft ge-

noemd, bestaat uit een post onvoor-
zien van 250 gulden per jaar. Dat be-
drag kan worden besteed aan andere
zaken zoals het vernieuwen van ban-
den.

Jfnerman van Aert (rechts), initiatiefnemeren Rob Voragen manager van het Weva-autoplan: ...geen kop-teen meer...
(( Foto: CHRISTA HALBESMA

ANWB
De heer Van West, technisch expert
bij de ANWB in Den Haag zegt desge-
vraagd over de genoemde bedragen
dat het om 'scherpe prijzen' gaat. Hij
heeft wel vragen over het aannamebe-
leid. „Uit de gegevens, die ik nu over
dit plan heb, wordt niet duidelijk bij
hoeveel kilometer per jaar de ge-
noemde prijzen worden berekend. Bij
mijn opmerking over scherpe prijzen,
ga ik wel uit van een normaal aantal ki-
lometers: 15.000 tot 20.000 kilometer
per jaar." Van Aert bevestigt dat zijn
prijzen gebaseerd zijn op 15.000 kilo-
meter per jaar.

De reparaties die volgens het autoplan
zijn 'gedekt' noemt Van West 'rede-
lijk volledig', hoewel hij er op wijst
dat zeer arbeidsintensieve reparaties,
zoals een nieuwe koppakkmg of repa-
raties aan de versnellingsbak niet zijn
opgenomen.

Russen willen
met hulp Japan
auto's maken

De Sovjetunie heeft enkele Japanse
concerns, waaronder Mitsubishi en
Suzuki, gevraagd om in een joint-ven-
ture op Russisch grondgebied auto's
te gaan produceren. Een Russische
handelsfunctionaris in Tokio bevestig-
de desbetreffende berichten in de
Russische pers, maar wilde niet in-
gaan op bijzonderheden. Wel wilde
hij kwijt dat er al langdurig over de
plannen is gesproken en dat een Ja-

pans antwoord nog dit jaar wordt ver-
wacht.

Als het verzoek van de Sovjetunie tot
concrete resultaten leidt ontstaat de
grootste gezamenlijke onderneming
van de twee landen sinds de tweede
wereldoorlog. Moskou wil graag dat
Japan de technologie levert voor de
produktie van automotoren van 800 cc
en de financiering van de autofabriek
op zich neemt. Vanaf het begin van de
jaren negentig zouden er in de geza-
menlijke fabriek 300.000 kleine perso-
nenwagens worden gemaakt. De
auto's zijn bedoeld voor de export, die
de Sovjetunie dan de benodigde de-
viezen oplevert.

De betrekkingen tussen de twee lan-
den stellen sinds de tweede wereld-
oorlog niet veel voor. De Sovjetunie en
Japan werken wel samen in kleine on-
dernemingen, bijvoorbeeld in de vis-
serij. De handel tussen de twee landen
is dit jaar wel sterk gegroeid. Zo werd
er in de eerste negen maandenvan dit
jaar voor vijf miljard dollar onderling
handel gedreven tegen vijf miljard
dollar in heel 1987.

Er wordt overigens wel aan getwijfeld
of de autofabriek er komt. De Japanse
Import-Export Bank zou niet veel voe-
len voor kredieten aan de Sovjetunie,
gezien de verhouding tussen de twee
landen. Ook zouden er problemen
kunnen ontstaan met de betaling voor
de produktie-installaties in de fabriek.

Nieuwe motor
Mitsubishi

Space Wagon
Mitsubishi heeft het '89-er model Spa-
ce Wagon (prijzen vanaf 39 mille)
voorzien van een 2 ltr. multi-point in-
jectiemotor. Deze van een drieweg
katalysator voorziene krachtbron le-
vert nu 111 pk, ofwel 16 pk meer ver-
mogen.

Uiterüjk is de auto nauwelijks veran-
derd, slechts de lijsten om de zijruiten
zijn in kleur en uitvoering gewijzigd.
De 1.8 ltr turbodiesel motor in deze
Mitsubishi heeft betere kleptuimelaars
en vullingsgraad van de cilinders ge-
kregen.

Subaru heeft door de befaamde Ita-
liaanse motortechniscus Carlo Chiti
een 12 cilinder motor met 60 kleppen
laten bouwen. In slechts één jaar tijd
werd deze 3,5 liter boxermotor voor
de racerij gerealiseerd. De groeiende
belangstelling bij met name de jonge
Japanners, heeft Subaru doen beslui-
ten aan de Formule 1 racerij deel te
nemen met deze 600 pk sterke kacht-
bron van Motori Moderni.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

BEL DAN
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

(ADVERTENTIE)

üdffil AUTOVERHUUR
NU OOK IN HEERLEN!!
Voor korte en lange
termijnhuur, in- en exclusief
km's.
Akerstraat-Noord 20
6431 HM HOENSBROEK
Tel. 045-229540
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Sint, dat is goedkoop
een kookset van oerdegelijk Zwitsers

roestvrijstaal „Sigg Savoy".

Steelpan met Kookpan 18 cm Hapjespan 24 cm
deksel 16 cm

O " 399,-
Fiuitke^T Vandaag tot 21.00 uur geopend!
2V« liter

VINCKEN " MEISTERS ■ PASCH
„De pannenspecialist"

Oranje Nassaustraat 24, Heerlen. 045-713966
BK - Sigg - Spring - Fissier - Asta - WMF

97334

I

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

I 72X 54X W"l
121.- 1*7,-B

I ,ojooo\ ■ *»""" "^I
OVERLIJDENSRISICO IS

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

BMH
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000■

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

j£&CORSTENS*
AST verschuren I#"&" Helmond koopt

Zat. 3 dcc. mankanaries lichte
kleuren 9 popjes alle kleuren 4
rode -i- roodzalm man + pop-
jes 12 kneu- + sijsbast. 10
putterbast. 25 p.st. kopen ooki
glosters, witte + kuitkanaries, ,
d.duiven 10 park 6 rijstvogels
15 collis 10 personates + fis-
heries 25 pp. brengen: Sittard '9.30-10.30 u Putstr. 10 Terblijt I
12.30-13.30 v Rijksweg 46. 2e ;
afname: Heerlen 12-1 v Em- i
mastr. 7a Beck 2.30-3.30 v ,
Maastnchterln 7.

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

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

Limburgs Dagblad
f Dit wordt het geschenk voor de \\\ 1

komende feestdagen.
Speciale aanbieding voor de vrienden van het

Limburgs Dagblad.
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ïffiERLENS
GEZELSCHAPSSPEL

Voor de vrienden van het Limburgs Dagblad is het spel - op vertoon
van uw vnendenpas - met een korting van VIJF gulden verkrijgbaar.
De verkoop vindt uitsluitend plaats bij alle kantoren van het Lim-

U burgs Dagblad en de VW in Heerlen en Vaals. 94469 JJIEM\t= jg^^^^f
Bent u nog geen lid 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
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

'3fp42 r rOVInCI© BureauBibliotheek!^||Mm | » 1 _ Postbus 5700
iaHfS LIITIDUrQ 6202 MAMaastricht

tel. 043-897386

medodeiing Gedeputeerde Statenvan Limburg
m 178/48-88 maken bekend, datzij voornemens zijn de

navolgende aanvragen om een vergunning
ingevolge de Afvalstoffenwet voor het be-
waren en bewerken van bouw- en sloopafval
te weigeren:
a. de aanvraag d.d. 25 september 1986van
defa. J.C.H.Hecker en Zoon te Venlovoor
een inrichting op het perceel plaatselijk be-
kend Zaarderheike-Grubbenvorst; b. de aan-
vraag d.d. 20 oktober 1986van Transport- en
Handelsonderneming MeulenbergB.V. te
Urmond voor een inrichting ophet perceel
plaatselijk bekend Heidekampweg te Stem;
c. de aanvraag d.d. 7 december 1987,aange-
vuld d.d. 9februari 1988, van Binding v.o.f.
te Oirsbeek voor een inrichting op het perceel
plaatselijk bekend Beukenbergte Oirsbeek;
d. de aanvraag d.d. 31 juli 1985,aangevuld
d.d. 26 oktober 1985 van Recycling Mij. Lim-
burg te Hulsberg voor een installatie op de
regionale stortplaats in de gemeente Beek
(groeve Houben te Spaubeek); e. de aan-
vraag d.d. 31 juli 1985, aangevuld d.d. 26 ok-
tober 1985van Recycling Mij. Limburg te
Hulsberg voor een installatie op de regionale
stortplaats te Linne; f. de aanvraag d.d. 31
juli 1985, aangevuld d.d. 26 oktober 1985van
Recycling Mij. Limburg te Hulsbergvoor een
installatie op de regionale stortplaats te Te-
gelen (Wambachgroeve). Het ontwerpvan
dezebeschikkingen, alsmede de aanvragen
en andere terzake zijnde stukken liggenter
inzagevan 5 december 1988 tot 19 december
1988 en wel: -terProvinciale Griffie te Maas-
tricht (bureau Bibliotheek) tijdens de werku-
ren; -wat betreft de aanvraag sub a in het
gemeentehuisvan Grubbenvorst, tijdens de
werkuren en bovendien maandagsvan 19.30
uur tot 22.30 uur in het gemeenschapshuis't
Haeren, Irenestraat 6; - wat betreft de aan-
vraag sub b in het gemeentehuisvan Stem
tijdens dewerkuren en bovendien dinsdags
van 17.00-20.00 uur na telefonische afspraak
(04495-1888, toestel 278); -wat betreft de
aanvraag sub c in het gemeentehuisvan
Schinnen tijdens de werkuren en bovendien
woensdagsvan 18.00-21.00uur;-wat betreft
de aanvraag sub d in het gemeentehuis van
Beek tijdens dewerkuren en bovendien
maandagsvan 17.00-20.00 uur; -wat betreft
de aanvraag sub e in het gemeentehuis van
Linne tijdens de werkuren en bovendien vrij-
dags van 17.30-20.30uur in de Openbare Bi-
bliotheek, Nieuwe Markt 7; -wat betreft de
aanvraag subf in het gemeentehuisvan Te-
gelentijdens dewerkuren en bovendien za-
terdags van 9.00-12.00 uur in het politiebu-
reau, Drink 1.Bovendien liggen genoemde
stukkenter inzage tijdens dewerkuren na
laatstgenoemde datum op dezeplaatsen tot
het eindevan determijn, waarbinnen beroep
tegen de beschikking op de aanvraag kan
worden ingesteld. De aanvrager, alsmede
degenen, diebezwaren hebben ingebracht
naar aanleidingvan de aanvraag en een ieder
die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs
niet in staat is geweest,kunnen tot bovenge-
noemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengentegen het ontwerpvan
de betreffende beschikking. Degene, die een
bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift moet worden ingediend
bij GedeputeerdeStaten, postbus 5700,6202
MA Maastricht. Alleen degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht op dewijze als bo-
venomschreven en een iederdie aantoont
daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn ge-
weest, zijn later tot het instellenvan beroep
gerechtigd.
Maastricht, 2 december 1988.

Geen verkoop, geen kosten
Heerlen, Lokerstr. 50, woonh. met c.v. en 3 sl.k.
Bij 100% fin. ’ 575- netto per maand.

Vijverparkflat
Brunssum, Ir. op den Kampstr. 20, zeer luxe 5
kamer appartement centr. gelegen aan de vijver
met garage en berging. Vraagprijs ’205.000-
-k.k.

Kerkrade, P. Zeyenstr. 11, halfvr. woonh. m. c.v.
+ therm. + rolluik., 3 slpks., gr. tuin, zold. Bij
100% fin. ’ 600- netto per mnd.

Heerlen, Stanleystr. 32, drive-in woning m. gara-
ge en cv., 3 sl.k., kunstst. koz. + therm., achter-
tuin. Bij 100% fin. ’ 540- netto per mnd.

Alle hypotheken

AM :anoPPenbv
Lindeplein 5. 6444 AT Brunssum, Tel 045 25 45 43

maandag Vm vrndag: 9.00- 12.00en 13.30- 17.30uur
zaterdag: 9.00- 12.00uur

97246I I
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I zeker voor Sint en Pieten! a[z —ü

M!!*'.V3;J^Jldii?l!ldd;lld?M &r
■ . i

Nü OOK SNOOKER
IN MAASTRICHT!!!

Vrijdag 2 en zaterdag 3 december
open Limburgs snooker (Ranking-A)
toernooi met bekende buitenlandse
spelers in sportel/tenniscentrum De
Dousberg.
Finale op zaterdag om 20.00 uur
(TV-opname door Veronica).

Op zondag 4 december
open dag van 9.00-21.00 uur. Gratis
kennismaking met het snookerspel.

Vanaf maandag 5 december
kunt u van 9.00-24.00 uur terecht op de 6
(!) tafels in het riante snookercentrum.
Prijs: ’ 12,50 per uur/tafel.
Inl.. + res. 043-434404.

$SM Provincie
Jgl Limburg

mededeling GedeputeerdeStaten vanLimburg
m 177/48-88 maken bekend, dat de navolgende aanvragen

omvergunning ingevolge deAfvalstoffenwet
voor het oprichten en inwerkinghebbenvan
een inrichtingvoor het bewaren en bewerken -met een mobiele brekervan bouw- en sloop-
afval bij hen zijn binnengekomen: a. op 10
oktober 1985 de aanvraag van Geisler Be.-
heermij.B.V. te Swalmen voor een terrein
gelegen Bosstraat 688 te Swalmen; b. op 31
januari 1986 de aanvraag van De Groot en
ZonenB.V. te Übach overWorms voor een
terrein aan de Grote Heiweg te Übach over
Worms. Zij zijnvoornemens de vergunnin-
gente weigeren. De aanvragen, de ontwerp-
beschikkingen en andere terzake zijnde stuk-
ken liggenter inzagevan 5 december 1988
tot 12 januari 1989 en wel: -terProvinciale
Griffie te Maastricht (Bureau Bibliotheek) tij-
dens de werkuren; - voor de aanvraag sub a
in het gemeentehuisvan Swalmen tijdens
dewerkuren en bovendien zaterdags in het
politiebureau van 9.00 tot 12.00 uur; -voor
de aanvraag subb in het gemeentehuisvan
Landgraaf, afdeling Milieuzaken, dagelijks
van 9.00-12.00 uur en maandags en donder-
dags van 14.00-16.00uur en bovendien don-
derdagsvan 16.30-20.00 uur, alsmedetijdens
dewerkuren na laatstgenoemde datum op
dezeplaatsen tot het eindevan de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld
tegen debeschikking op de aanvraag; des-
gewenstkan een mondelingetoelichting op
de stukken worden verkregen. Tot uiterlijk 5
januari 1989 kan telefonisch (043-897524)
verzocht worden om over de aanvraag van
gedachten te wisselen metvertegenwoordi-
gersvan hun college, deaanvrager en andere
aanwezigen en eventueel gemotiveerde be-
zwaren tegen het weigeren van devergun-
ningten) mondeling in te brengen.Tot uiter-
lijk 12 januari 1989 kunnen tegen het weige-
ren van de aangevraagde vergunning(en)
schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die een
bezwaarschrift indientkan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, die bezwaren hebben inge-
bracht op dewijze als bovenomschreven en
een ieder dieaantoont, dat hij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest, zijn later
tot het instellenvan beroep gerechtigd.
Maastricht, 2 december 1988.

.

Voor Heerlen vragen wij

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

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

tel. 739376 "e
Limburgs Dagblad l._
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Ontdek'tverschil!
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f9il___^ j**j Exclusieve
Hetmooiste sanitair, T~fr~ \T^l^ schuifkastenwanden. 'de mooistetegels. |fcS| ff 50%meerbergruimte^ )

Gekleurd sanitair,klassiek of Inde gezelligstekeuken moet je je Vanvloer tot plafond envan wand
modern vanvorm. Pastaltijd bij thuis voelen,ongedwongen op je tot wand, keurig voor u op maat
tegels ofplavuizen uitonzeom- gemak. SieMatic enBulthaup bren- gemaakt. Door het schuitdeuren- Ivangrijke kollektie. In onzeshow- gen diegezelligheid terug inuw systeem altijd optimale loopruim» l
room ziet udemeest uiteenlopende keuken. Geven er een persoonlijke Leverbaar als spiegelwand, maar "kombinaties.Kom inallerust sfeer aan. Maken vanuwkeuken ook in diverse kleuren en strukturC* I
kijken en alvast een beetje genieten. een behaaglijk trefpunt voor gezin Binnen 1 dagkompleet bij u geïn- |

envrienden WantSieMatic en stalleerden... 10 jaar garantie opdj/l <■
Bulthaupzijn de gezelligste systemen. "1
keukens. —-^e\UBe'i>

Indiengewenst worden alle bijkomende werkzaamheden zoals o.a. r—-—T^eï»a n.°?fe sho*'loo^
"Plaatsen en aansluiten «rnndgieterawerkzaamhedenA £'" yvo\'tflB'n^.„aatd.'v,taa jl
" Iggelsplaatsen »Timmerwerk(plafonds + \ * side fjetie. mmWlwandbejdedingen) « Electriciteil \ mm^m^^^mmw

" Centrale-vcrwarminfl » Kleine verbouwingen \_^^^^^^^^^^^
dooreigen personeel vakkundig verzorgd 'cjoe^enbr öy

keukens - sanitair- c.v. -tegels -kastenwanden öiê^^C^ INijverheidsweg 17-18,Stem (md. Kerensheide) (04490) 31463 - 31367. I j
Open: ma 13-18,di. t/m vr. 9-18en za.lo-16 uur. Verder volgens afspraak.

Donderdagskoopavond tot 20.00 uur.

mr'
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GS akkoord met harder
beleid voor hypotheken

NIPO-omlerzoek:

Publiek eens
met acties

tegen junks
Van onze Haagseredactie

DEN HAAG/HEERLEN - Acties
tegen de overlast van drugsverslaaf-
den worden unaniem door het pu-
bliek getolereerd. Dat blijkt uit een
onderzoek van het NIPO onder
ruim duizend personen van 18 jaar
en ouder. Een kwart van de onder-
vraagden vindt zelfs dat er des-
noods 'harde acties' moeten plaats-
hebben. Aanleiding voor het onder-
zoek zijn de acties van de bewoners
van de Nieuwmarktbuurt in Am-
sterdam tegen de overlast van
drugsverslaafden en dealers. 51 pro-
cent van de ondervraagden vindt
dat er wel acties gevoerd mogen
worden, maar dan zonder veel over-
last.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/HEERLEN
— De maatregelen van de
gemeente Heerlen om de fi-
nanciële risico's bij ge-
meentegaranties te beper-
ken zijn door Gedeputeerde
Staten goedgekeurd. Dat
heeft de provincie gisteren
bekend gemaakt. Wegsturen

Over het wegsturenvan buitenland-
se drugsverslaafden zijn de menin-
gen verdeeld. Het aantal mensen
dat pleit voor wegsturen (47%) is na-
genoeg gelijk aan het aantal dat
vindt dat deze groep drugsverslaaf-
den in ons land mogen blijven
(45%). Acht van de tien Nederlan-
ders vindt wel dat junks eigenlijk
patiënten zijn. Slechts 17 procent is
het daar niet mee eens.

In een aantal raadsbesluiten van de
gemeente Heerlen zijn nieuwe,
strakkere regelingen voor het ga-
randeren van hypotheken vastge-
legd. Zo worden in de toekomst al-
leen gemeentegaranties verleend
wanneer de rente van een hypo-
theek niet tussentijds wordt ver-
hoogd. Tenzij de verhoging van het
rentepercentage en de daaruit
voortvloeiende meerdere maandlas-
ten in een verantwoorde verhou-
ding staan tot het inkomen van de
aanvrager.

Massaal
Overigens speelt in Heerlen dezelf-
de problematiek. In Heerlerheide
komt men massaal in opstand tegen
de komst van een methadonhuis.
En in het verleden is er door het
centrum eveneens fel geprotesteerd
tegen voorzieningen voor de hulp
van verslaafden.

Slecht
Deze maatregel viel nogal slecht bij
de banken, de raad voor Onroeren-
de Zaken en de Vereniging Eigen
Huis. Volgens deze instanties fru-
streert de maatregel de bevordering
van het eigen woningbezit en wordt
het Bouwfonds bevoordeeld.

GS hebben deze bezwaren nu van
de hand gewezen. In principe blijft
elke hypotheekverstrekking voor
garantie in aanmerking komen,
maar kan die garantie vervallen als
bij renteverhoging niet meer aan de
toetsingscriteria kan worden vol-
daan.

NUTH - Bij een inbraak in een al-
leenstaand huis aan Op de Toren in
Nuth is gisterenavond een aantal
vloerkleden, tafelkleden en came-
ra's gestolen met een totale waarde
van tussen de vijftienduizend en
twintigduizend gulden. De inbre-
kers) hadden de achterdeur open-
gebroken en het hele huis overhoop
gehaald. Zij zijn vooralsnog spoor-
loos, aldus een woordvoerder van
de politie van Beek.

Forse buit
inbraak Nuth

De gemeentelijke regeling dwingt
volgens GS niet tot het nemen van
een rente-vast hypotheek hoewel
deze vorm binnen het raam van die
regeling de minste problemen ople-
vert.

Met bussen vol naar Heerlen

Zelfs vanuit
noorden naar
Kerstmarkt

Van onze verslaggever
HEERLEN De Heerlense
Kerstmarkt lokt zelfs bezoekers
uit het winderige noorden. Want
vanuit Alkmaar komen ze met
bussen vol naar Nederlands eer-
ste Kerstmarkt aan de verlichte
voet van de 'Pancratiuskerk'.
Maar ook vanuit de Randstad
worden er busreizen geboekt,
richting Heerlen. Een bezoek aan
Heerlen per bus wordt op één lijn
gesteld met de traditionele geor-
ganiseerde kerstreizen naar
Brussel en Duitsland. De organi-
satie van de Kerstmarkt, de
Stichting Kerstmarkt, verwacht
dan ook dat meer dan 500.000
mensen naar de markt zullen ko-
men.

Ministerie weigert
bijhouden aantal

zelfdodingen in cel

Behalve de stands is er ook een
uitgebreid cultureel programma.
ledere dag zullen er diverse con-
certen worden gegeven op een
binnen- en een buitenpodium.
Vele verenigingen hebben hun
medewerking aan de culturele
manifestatie reeds toegezegd. De
concerten beginnen officieel op
zondag 11 december met een ga-
laconcert van het Limburgs Con-
certkoor in de Bernadinuskapel.
Verder zal er veel muziek zijn
van klassiek tot modern.
Op 22 december zal er een leven-
de kerststal te zien zijn en de or-
ganisatie is nog in onderhande-
ling over de medewerking van
enkele Duitse groepen, zoals de
'Torenblaser' uit Herzogenrath.

Met veertig
pils uit de

bocht: ’5OO
Van onze

verslaggever
HEERLEN - Een
jongeman uit Kerk-
rade is gisteren door
politierechter mr
G.Hermesdorf ver-
oordeeld tot een boe-
te van 500 gulden en
zes maanden ontzeg-

ging van de rijbe-
voegdheid. Volgens
de lezing van officier
van justitie mr
L.Ummels was hij
met zijn bromfiets
uit een bocht gevlo-
gen op de Kerkraad-
se Carboonstraat. De
jongen had een alco-

holpromilage van
1,82 in zijn bloed. Hij
gaf toe ongeveer
veertig pilsjes te
hebben genuttigd
voor zijn escapade.
Tegenover de poli-
tierechter verklaar-
de de Kerkradenaar
gisteren dat hij niet
uit een bocht was ge-
vlogen maar in een
gat was gereden. Dat
gat was niet afgezet
met lampen of om-
heining.
Een en ander nam
niet weg dat hij ver-
oordeeld werd con-
form de eis van de
officier.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De
openbare basisschool
die augustus 1989 in de
Kerkraadse wijk Bleij-
erheide van start zal
gaan,'wordt gehuisvest
in wooncontainers die
dienst zullen doen als
semi-permanente loka-
len voor de nieuwe
school. Volgens burge-
meester Mans van
Kerkrade ligt het voor
de hand dat de school
op den duur een ander
gebouw krijgt. Of dat
nieuwbouw wordt, is af-
hankelijk van het mi-
nisterie van Onderwijs

'Openbare' in
Bleijerheide
in noodbouw

en Wetenschappen dat
de kosten voor haar re-
kening neemt.

De lokalen worden ge-
plaatst op het braaklig-
gende terrein tussen de

hoogbouwflats en het
gemeenschapshuis aan
de Ursulastraat.
Burgemeester Mans
maakte gisteren tevens
bekend dat er een loca-

tic gevonden is voor de
huisvesting van de
openbare basisschool in
Kerkrade-West die
eveneens in augustus
1989 van start dient te
gaan. Een deel van de
kleuterschool Heilust
aan de Lupinestraat
wordt gereserveerd
voor de openbare
school.

Augustus afgelopen
jaar ging, na veel vijven
en zessen, de eerste
openbare basisschool in
het Kerkraadse " stads-
deel Eygelshoven van
start.

Politie liep
voor 'Mexico'
HEERLEN - Leerlingen van de
politieschool Heerlen, de DGD
en agenten uit Maastricht liepen
gisteren voor een bijzonder doel:
de sloppenkinderen in Mexico.
De sponsorloop leiddevan Maas-
tricht, via Geulle, Beek, Nuth en
Schaesberg naar Heerlen over
een afstand van 60km. In estafet-
tevorm werd het traject binnen
vier uur afgelegd . Een knappe
prestatie gelet op het slechte
weer. Knap was ook de op-
brengst: 2.000 gulden.

"Zie verder pagina 19.
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rijsje

fch soms win je die vijfde
o w Lotto' Vijf aulden

I» Je dan overgemaakt op jeJ- danwei bankrekening,
-sial verdien je niet eens je«egde geldterug met die mi-'ateprijzen. Anders was dateren met de heer en me-

r\u> Wierenga uit de Kerk-FOse straat Op de Knip. Na-ns de Anjerloterij reikte gou-ieur Kremers gisteren opPlaatselijke gemeentehuis
splinternieuwe Volvo 340

■ "-en babbeltje en een glaasje> volgden natuurlijk. Tense was het te vroeg voor eenf pils en verder diende me-T/mevrouw Wierenga na-wijk nognaar huis te rijden.°r de goede orde: het gezina natuurlijk de hoofdprijs
jonnen, in de Anjerloterij
IS- Proficiat.

oempia
vyat er hier niet allemaal in■?us valt bestemd voor de kof-Kolom. Leest u even mee. Het;' ondertekende briefje bc-
'<■ ene Johan Evers uit Voe-
Ï7?a'- Deze meneer zou na-Vk op 25 november in de'* gaan. „Maar nieks hoor",
W de briefschrijver. ,JDoor
jout bij de administratiede woningvereniging in

jendaaiging datfeestje nietl , " °vs toch weer aan het, * °P 28 november. Tja. DeL' Werd uitgesteld tot van-£9.. maar al snel bleek dat
aie datum niet haalbaar is,vvs moet Evers maandag te-"Komen. Voor de allerlaatsteF> zo hoopt hij. En dan nu de

Üof Van de administrateur
ich „, Evers biJ ziJn
n 'leid...een loempia. Wij kij-
nn° »rhand nergens meerUrlPl loempia, maar na-

'Wc. Doodnormaal.

Gezocht
Il

■n efelrnatig komt er post bin-
efee ü mensen die iemand
rlnn , ze ten üide v<zn de
Ulp« 9ekend hebben en terug
ir* Zlen- Bijvoorbeeld mili-iQeLUl} ie Ustated Nights of(Oeland. Een foto in de koffie-
» \ wll nog wel eens eenreac-'nnr, ren- Anders wordt het
u '«eer mijnheer Hamstra uitene Bill uit Engeland
g£l- Deze Bill zat bij het regi-
eel uder Woestijnratten, zo
iür "anistra, en zou hem vol-
in n n°9 eens de hand schud-
L' Ue militair vertrok inder-
>t pj.otsklaps uit Nuth tijdens

Ardennenoffensief. Ham-

'-a^at nu via de AFCENT en
2n i sade Proberen contact
o/dri" met Bül Hy'heeft te-
il ; J?at hij ons bij succes even; lTyormeren.

cepter
?o

(n t p. z°u burgemeester Vin-
D 9 e

nitzer van Onderbanken
nS achter zijn oor moeten

«en en en tegelijkertijd eenst^ nadenfcen. Want Theo
W^kns van defractie Kleine
iefi nken in Schinveld

zich het afgelopen jaar zo'am3temaakt over de Awacs-
>eet neiant dat je niet meer
iQa> u'at Sturmans nog alle-
-oein m Petto heeft om de
en Ms aan de grond te hou-
dfcal n« wordt hij Prins Car-
;epterUaTl Schinveld. Zal de
n °ver dit dorp zwaaien.
«U / weet krijgt hij zelfs de
H nie?^ Schinveld. Je weet
licht d °verigens gaat het ge-
hin-, ,' e prinsewagen in

<?n. eld dit jaarook kan vlie-

periode van detentie een poging tot
zelfmoord ondernemen. Omdat ar-
restanten vanwege het cellentekort
steeds langer in politiecellen blij-
ven, ligt het volgens Van den Brie
voor de hand dat daar het zelf-
moordprobleem nog ernstiger moet
zijn.Zeventig

Op de markt zullen meer dan ze-
ventig stands komen te staan.
Daarin bieden ondernemers arti-
kelen aan die met Kerstmis te.
maken hebben, zoals kerststuk-

deze sfeer te creëren."
Als 'wakend oog' zal er in het
centrum van het 'woud' eenruim
twintig meter hoge denneboom
worden neergezet, die met veel
ritueel uit debossen van Leende
en Heeze zal worden gehaald.

Woud
De Kerstmarkt in Heerlen is eencombinatie van gezellig winke-
len en cultuur, waarbij gezellig-
heid hoog in het vaandel staat.
„Wij hebben vanwege die gezel-
ligheid gekozen voor een opzet,
waarbij de bezoeker de indrukheeft dat hij in een dennenwoud
aan het wandelen is", aldus een
woordvoerder van het bestuur.
Meer dan duizend bomen wor-
den er naar Heerlen gehaald om

Nieuw op de markt is een hele se-
rie Scandinavische kerstartike-
len. Voor het eerst zullen dit jaar
de originele Luikse en Brusselse
wafels te krijgen zijn. Gecombi-
neerd met de kerstartikelen kan
men op de markt het nodige aan
etenswaren kopen.

Concerten

jes, planten, kerstversiering,,
kunstvoorwerpen uit binnen- en
buitenland, glühwein en nog
veel meer.

Openingstijden
De markt zal vanaf zaterdag 10
december geopend zijn en men
kan deze bezoeken tot en met 23
december. De openingstijden
verschillen nogal, maar gemid-
deld zal dat zijn van tien uur in
de morgen tot zes uur 's avonds.
Op maandag is de openingstijd
van twaalf uur tot zes uur en op
15, 16 en 20 tot en met 23 decem-
ber kan men de markt bezoeken
tot negen uur 's avonds.

Van onze verslaggever
DEN HAAG/HEERLEN — Aan een
landelijke registratie van zelfmoord
en andere sterfgevallen in politie-
cellen, waarvan er afgelopen zomer
twee plaats grepen in het cellenblok
van de Heerlense gemeentepolitie,
heeft het ministerie van binnen-
landse zaken geen behoefte. Vol-
gens dewoordvoerder kan niemand
met een dergelijke registratie be-
leidsmatig uit de voeten. Uit de cij-
fers kan bijvoorbeeld nooit worden
geconcludeerd dat iemand zelf-
moord heeft gepleegd vanwege de
politiecel zelf. Het ministerie wijst
erop dat de richtlijnen voor de be-
handeling van arrestanten voldoen-
de zijn.

Zwaar
In politiebureaus in Den Haag stier-
ven in de periode november 1987 -april 1988 in totaal vijf mensen, van
wie twee als gevolg van zelfmoord.
In die maanden werden vijf pogin-
gen tot zelfdoding gedaan. Van den
Brie zegt dat de politiecellen niet
geschikt zijn voor langduriger ver-
blijf. Uit een onderzoek in Rotter-
dam is zelfs gebleken dat veel cellen
niet eens voldoen aan de gestelde
eisen voor een verblijfvan de wette-
lijk bepaalde termijn van maximaal
vier dagen. Bovendien is de langdu-
rige bewaking van de arrestanten
geen politietaak. Het verblijf in der-
gelijke cellen drukt geestelijk erg
zwaar op arrestanten, zegt de Van
den Brie. Met behulp van cijfers zou
naar haar mening meer aan preven-
tie van zelfdoding kunnen worden
gedaan.

Ernstiger
Het ministerie reageert hiermee op
een onderzoekje van de Haagse ju-
riste Ineke van den Brie. Zij ver-
moedt dat het aantal gevallen van
zelfdoding en pogingen daartoe in
politiecellen tamelijk hoog is. De ju-
riste baseert dit op een wetenschap-
pelijk onderzoek waaruit bleek dat
een sterk toenemend aantal gedeti-
neerden in huizen van bewaring en
gevangenissen vooral in de eerste

Van onze verslaggever
DEN HAAG - De gemeenten Heer-
len, Kerkrade, Brunssum en Land-
graaf krijgen met ingang van ko-
mend jaarextra geld voor de verbe-
tering en aanleg van wegen en riole-
ringen. Staatssecretaris De Graaff-
Nauta van binnenlandse zaken en
haar collega Koning van financiën
hebben dat besloten. Alle Neder-
landse gemeenten met meer dan
25.000 inwoners (10.000 woonruim-
ten) moeten 50 miljoen gulden ver-
delen. Pas vandaag kan het ministe-
rie van binnenlandse zaken bekend
maken hoeveel de vier afzondelijke
gemeenten in de Oostelijke Mijn-
streek te beurt valt. Naar verwach-

Extra geld voor grote gemeenten

Douceurtje voor
verbeteren wegen
ting is dat niet meer dan tussen de
één en twee ton per gemeente.

De gemeentenmet meer dan 30.000
woonruimten, Heerlen behoort tot
die categorie, krijgen binnen deze

verdeling een relatief groter bedrag
dan de gemeenten met tussen de
10.000 en 30.000 woonruimten. De
staatssecretarissen, tevens beheer-
ders van het Gemeentefonds, hou-,
den daarmee vast aan het verde-

lingsvoorstel dat voor advies aan de
Raad voor de Gemeentefinanciën is
toegezonden en waarover de raad
een verdeeld advies heeft uitge-
bracht.

Impuls
In het bestuursakkoord tussen het
Rijk en de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) is in ja-
nuari 1987 vastgelegd dat tot en met
1990 ieder jaar structureel 50 mil-
joen gulden als investeringsimpuls
aan het Gemeentefonds zal worden
toegevoegd. De ontwikkeling van
het financieringstekort van het Rijk
moest dat wel toelaten.

" Promotor
Arno Patels-
ki, temidden
van Kerst-
artikelen die
nu nog hoog
staan opge-
tast in zijn
kelder. Ver-
gaard tij-
dens grenze-
loze speur-
tochten om
de Heerlense
Kerstmarkt
nog meer al-
lure te geven

Foto: FRANS
RADE

Kelder
vol
'Kerst'

Heerlen mag garanties aantrekken ondanks protest banken
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Na een noodlottig ongeval overleed op 71-jarige
leeftijd, nogvoorzien van het h. oliesel onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, lieve oma, overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Til Pustjens
weduwe van

Pierre Hermans
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Sevenum: Jan Hermans

Antje Hermans-Wagemans
Maaseik (B): Jo Hermans

Leonie Hermans-Stijnen
Merurn-Herten: Leo Hermans

Mariet Hermans-Penders
Roosteren: Harry Hermans

Roos Hermans-Schulpen
Rotterdam: Els Westmaas-Hermans

Rien Westmaas
Echt: Tillie Boumans-Hermans

Peter Boumans
Echt: Wil Hermans

Sophie Hermans-Rutten
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Pustjens
Familie Hermans

6116 BK Roosteren, 1 december 1988
Burg. Schoolmeestersstraat 3
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
maandag 5 december om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Jacobus de Meerdere te Roosteren,
waarna per auto naar het kerkhof aldaarvoor de be-
grafenis.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Zaterdag 3 december om 19.00 uur herdenking in
de avondmis van voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard. Bezoeküjd: van 17.30 tot
19.00 uur.

Algemene kennisgeving

t
En niemand weet wat leven is.
Alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimnis
God het begin en einde is.

Elisabeth Gertrud
Brenner

geboren 6 februari 1905
overleden 28 november 1988

Namens de familie:
M. Brenner

Dr. Ir. Bungestraat 23, 6419 BV Heerlen
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft
de crematie in strikt besloten familiekring plaats-
gevonden.

t"
Na een welbesteed en liefdevol leven nam de Heer
heden tot zich, mijn lieve echtgenoot, vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Gerhard Albert
Heinrich van Oojen

echtgenoot van

Maria Geertruida Dirven
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade, in
de leeftijd van 81 jaar.

Kerkrade: M.G. van Oojen-Dirven
M. Groten-van Oojen
P. Groten
Nico, Kitty en Paultje
Gerrie
Familie van Oojen
Familie Dirven
Familie Scheeren

6461 JA Kerkrade, 1 december 1988
Nummer II straat 7
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 5 december a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk St. Catharina te Kerkrade-Holz, waarna
aansluitend begrafenis op de begraafplaats te
Kerkrade-centrum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Zaterdag 3 december zal de overledene bijzonder
worden herdacht tidens de avondmis van 19.00 uur
in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont. Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00
tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wrj vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

bedroefd om zijn heengaan,
maar dankbaar voor hetgeen hij____ voor ons betekende, namen wij
afscheid van mijn inniggeliefde
echtgenoot, vader, schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

harrie caanen
echtgenoot van
Hen de veer
hij overleed op de leeftijd van 66
jaar,voorzien van de h.h. sacra-
menten.

stem:
I. caanen-de veer
waalre:
chris en ineke
mirte en metin
elsloo:
jos en ineke
anke, petra en Jeroen
wijk en aalburg:
wiel en brigitte
grevenbicht:
harrie en wilma
tim en ludo
purmerend:
math en anja
stem:
regien en harrie
familie caanen
familie de veer

6171 an stem, 1 december 1988
schineksstraat 26

de plechtige uitvaartdienst, ge-
volgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op maandag 5 de-
cember om 11.00 uur in dé st.-
josephkerk te kerensheide-
stein.
zaterdagavond om 19.00 uur
wordt de avondmis gelezen tot
intentie van de dierbare overle-
dene in voornoemde kerk.
bijeenkomst in de kerk. geen -condoleren.
de overledene is thuis opge-
baard; alwaar bezoek mogelijk
is zaterdag 3 december as. van
15.00 tot 21.00 uur.

t I
,£n nu blijft geloof, hoop en liefde."

Met diepe droefheid geven wij kennis dat, na een
werkzaam en liefdevol leven, getekend door op-
rechte levensvreugde en hulpvaardigheid, onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Maria Anna Carolina
van Eeghem

echtgenote van

Petrus Josephus Hubertus
Cordewener

Voorzien van de h.h. sacramenten, overleed zij in
de leeftijd van 81 jaar.

Hoensbroek: Joseph Cordewener
Hoensbroek: Lea Smeets-Cordewener

Math Smeets
Amstenrade: Ger Cordewener

Mieke Cordewener-Hautus
Brunssum: Louis Cordewener

Hoensbroek: Paul Cordewener
Elly Cordewener-Eggen
haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen

6431 XX Hoensbroek, 1 december 1988
St.-Josephstraat 44
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op maandag 5 december om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk St.-Joseph in Hoensbroek-Passart,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, waarin de dierbare overledene bijzon-
der zal worden herdacht, zaterdag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen; gelegenheid
tot afscheid nemen heden, vrijdag, van 18.00 tot
19.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00 tot 15.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

I t IBedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij voor ons is geweest,
delen wij u mede dat God, na een liefdevolle verzorging in deverpleegkli-
niek te Heerlen, tot Zich heeft genomen, mijn inniggeliefde man, onze lie-
ve vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Guus Vogelsang
» echtgenootvan

Hilde Ruttkowski
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

' Heerlen: H.W. Vogelsang-Ruttkowski
kinderen en kleinkinderen
Familie Vogelsang
Familie Ruttkowski

6411 MB Heerlen, 1 december 1988
Mariabad 39
De dienst van woord en gebed zal worden gehouden op maandag 5 de-
cember as. om 11.30 uur in de aulavan het crematorium, Imstenraderweg
10 te Heerlen, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het crematorium om 11.15 uur.
Guus is opgebaard in de chapelle ardente van de verpleegkliniek te Heer-
len; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 tot 16.00uur.

Ach blijf met uw genade
Heer Jezus ons nabij

Op 30 november 1988 is een lieve, heel bijzondere
vrouw gestorven

Mien van Dijk-Nahuis
(* 1907)

Hoppe van Dijk
Joop Steen-van Dijk
Jan Steen
Iris, Anton-Jan en Laura
Axel en Monique
Bart en Ingrid

Corr.adres: Mgr. Nolensstraat 18
6431 JNHoensbroek
De rouwdienst zal gehoudenworden op maandag5
december a.s. om 12.15 uur in de Goede Herder-
kerk, Kastanjelaan Hoensbroek, gevolgd door de
crematie in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Gelegenheid tot condoleren in dekerk vanaf 11.45
uur.
Moeder ,is opgebaard in het uitvaartcentrum,
Hoofdstraat 100 te Hoensbroek, bezoekuren van
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur, 's zondags al-
leen van 14.00-15.00 uur.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons trouw lid, mevrouw

H. van Dijk
draagster van de robijnen Bondsspeld.

Wij zullen haar altijd in herinnering blijven hou-
den.

Bestuur, beschermheer,
direkteur en leden van het
Hoensbroeks gemengd koor Paluda

t
Met grote droefheid gevenwij kennis, dat toch nog
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
voorzien van het h. oliesel mijn lieve vrouw, onze
dierbare zuster, schoonzuster, tante en nicht

Annie Willems
echtgenotevan

Lambert Aspers
Brunssum: P.H.L. Aspers

Familie Willems
Familie Asper^

6445 XX Brunssum, 1 december 1988
Venweg 84
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
In deparochiekerk van deH. Familie op deLange-
berg te Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst
gehouden worden op maandag 5 december om
14.30 uur.
Samenkomst in dekerk, er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te beschouwen.

Geheel onverwacht is van ons gegaan

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

tTheo de Goede, oud 58'jaar,corr.adres: Leliehof-
straat 1, 1704 CH Heerhugowaard. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden heden, vrijdag
2 december, om 14.00 uur in de parochiekerk van
de H. Martinus te Wijck-Maastricht. Schriftelijk
condoleren achter in de kerk.
4. Pia Dukers, oud 20 jaar, Scheerstraat 3, 6243 AB
l Geulle. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-

terdag 3 december om 10.30 uur in dekerk van O.L.
Vrouw Onbevlekt Hart van Maria te Geulle. Er is
geen condoleren.

t Paula Goossens, oud 60 jaar, weduwe van Harie
van Wunnik, St. Agnesstraat 1, 6241 CB Bunde.

Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Ag-
nes te Bunde op zaterdag 3 december om 14.00uur.
Er is geen condoleren.

t Peter deKok, oud 81 jaar, weduwnaar van Anna
Pijnenburg, corr.adres: Alesiahof 159, 6215 SZ

Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 5 december om 10.30 uur in de kerk
van San Salvator te Daalhof-Maastricht. Er is geen
condoleren.

tWiel Didden, oud 59 jaar, echtgenoot van Maria
van Gerven, Stationsstraat 55, 6247 BK Grons-

veld. De eucharistieviering zal plaatsvinden op za-
terdag 3 december om 10.30uur in deparochiekerk
van de H. Martinus te Gronsveld. Er is geen condo-
leren.

tGuillaume Jeukens, echtgenoot van Maria Ma-
res, oud 84 jaar, Tongerseweg 386, 6215 AD Wol-

der-Maastricht. De uitvaartdienst zal worden ge-
houden op zaterdag 3 december om 11.00 uur in de
parochiekerk van deH.H. Petrus en Paulus te Wol-
der-Maastricht. Er is geen condoleren.

tMathilda Frantzen, oud 64 jaar, echtgenote van
Willem Huntjens, Wycker-Grachtstraat 8, 6221

EW Maastricht. Eucharistieviering in de parochie-
kerk van St.-Martinus te Wyck-Maastricht op zater-
dag 3 december om-10.30 uur. Er is geen condole-
ren.

Een echt Perzisch tapijt is
een geschenk voor de Kerst

en voor het leven
Een ruime sortering en een

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

tel. 045-740491.

i m —— 1 11 U KUNT ZICH NU HEEL WAT >

TOEKOMSTIGE ZORGEN BESPAREN.
111 ' E

Zo ligt dat bij uitvaartvoorzieningen. Dat kan b.v. via een
deposito-storting. Dat is -1H nü fiscaal aantrekkelijk jten u laat straks geen r " J -zorgen achter. ' ggZ/ \ Lindeman
ook inschrijving is fp Uitvaartcentra■ mogelijk. Vraag naar fu^-*** **«* ;,
Onze adviezen. Bel: Stationsstraat 6,6372 GS Landgraaf. 'Spoorsingel 4,6464 AA Heerlen.

Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
Telefoon (045) 724808/313197/4631 41.

?"

Dankbetuiging
Bij dezen willen wij iedereen bedanken v4
de vele blijken van medeleven, ons betocd
bij het overlijden en de begrafenis van ol»
dierbare vader, schoonvader en opa

Joseph Wachelder
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderei

Simpelveld, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvj
den op zaterdag 3 december as. om 19.00 il
in de parochiekerk van de H. Remigius
Simpelveld.

mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm^m^mwmmmmmmmmmmm'

Daar het ons onmogelijk is een ieder p*
soonlijk te bedanken voor de vele blijk'
van medeleven die wij mochten ontvfl
gen bij de crematie van onze moeder!
grootmoeder

Krystina
Sobiszewski-Halicka'

betuigen wij hierbij onze hartelijke dali
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt $
houden op zaterdag 3 december a.s. o
19.00 uur in de St. Corneliuskerk te Hef
lerheide.' \i
Voor al uw blijken van medeleven!
deelneming bij het overlijden en de \
grafenis van onze vader, schoonvadj
opa en overgrootvader

Louis Beckers
danken wij u allen hartelijk.

Kinderen Beckers
en kleinkinderen

j
De plechtige zeswekendienst zal plafl
hebben op zaterdag 3 december a.s. <J19.00 uur in de parochiekerk van het!
Hart te Nieuwenhagerheide.

■ A
Een jaar geleden hebben wij afscheid moeten j
men van ]

Jan Hubert Sendenj
weduwnaar van

Anna Meessen
Tot zijn intentie zal de plechtige eerste jaardi4
plaatsvinden as. zondag 4 december om 10.00 jj
in de kerk van O.L. Vrouw v. Altijddurende 1
stand te Kunrade.
Voortaan zal jaarlijks op de eerste zondag vanj
cember om 10.00 uur een jaardienstworden geW
den ter intentie van de echtelieden Senden-M*
sen.

Familie Senden
Familie Meessen

Voerendaal, december 1988

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmm*

Dankbetuiging
Bij het overlijden van onze lieveen zorgzame fl'j
der, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Trientje
Gulpen-Heijnen (

mochten wij vele blijken van deelneming onW
gen. IZij zijn ons tot troost geweesten wij betuigen <*1
voor aan alle betrokkenen onze hartelijke danM

Familie Gulpe»,
Heerlen, december 1988 \
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenwol1
op zondag 4 december a.s. om 11.00 uur in de P 1
chiekerk van St. Cornelius te Heerlerheide.

Tuning, extravangante bolides, motoren en autohistorie

Nieuwtjes en nostalgie
op Motor Show Essen

" De Deusenberg, een Amerikaans sprookje" Een Ferrari laat de harten sneller kloppen

ESSEN - Van 3 tot en met 11
december bruist het Essener
tentoonstellingscomplex in
het Grugapark van de activi-
teiten. Dan wordt de Motor
Show Essen gehouden, een
evenement dat de ware lief-
hebber niet mag missen. Deze
Motor Show rust op vier pij-
lers: de tuningbranche, een
show van motoren en acces-
soires, een beurs voor old-ti-
mers en classic cars en een
show met als thema Amerika.

In 1987 bezochten niet minder dan
292.000 bezoekers de Motor Show
Essen. Ook nu worden weer drom-
men bezoekers verwacht. Elke dag
is het tentoonstellingscomplex van
10.00 tot 18.00 uur geopend.

De Motor Show Essen is, volgens de
organisatie, de wereldbeurs op het
gebied van tuning. In Essen is dan
ook alles op het gebied van tuning
te vinden. Onder deze noemer val-
len de uitbouwsets, motorprepara-
tie en accessoires. In de autobran-
che doet tegenwoordig de volgende
grap over tuning de ronde: „Met een
tuningset kun jevan elke auto uiter-
lijk een Testarossa maken."
Extravagante bouwsels, op basis
van serie-auto's, treden voor het
voetlicht. De hallen worden gevuld
met de produkten van gerenom-
meerde tuners als Oettinger, Gam-
bellaa, Abt, Küwe, Hartge, Carlsson
en Irmscher. Ook velgen, banden,
auto-accessoires, rolkooien en an-
der materiaal voor de autosport zijn
hier terug te vinden.
De 'wedstrijdwapens' uit de diverse
takken van autosport zijn in Essen
ook goed vertegenwoordigd. Van

dichtbijkan een blik worden gewor-
pen op bolides uit deFormule 1, ral-
lysport, toerwagen-en sportscarra-
cerij.
Ook de motorfans komen in Essen
uitgebreid aan hun trekken. Naast
de laatste snufjes op motorgebied
wordt ook veel aandacht besteed
aan motortoebehoren en kleding.
Voor de ware motorfreak zijn Ame-
rikaanse motoren als de Indian en
Harley Davidson het summum. Ook
trikes, de grappige driewielers, zijn
in Essen te bewonderen. Tevens
wordt een overzicht gegeven van de
meest succesvolle racemotoren al-
ler tijden, evenals een show van ex-
clusieve bouwsels.
Nostalgie speelt een groterol in Es-
sen. Meer dan 450 old-timers en
classic cars gaan over de bühne.
Twee 'hoogtepunten uit de autohis-
torie' zijn de hoofdmoot in Essen.
De Porsche. Het is al weer 40 jaar

den. In deautosport in de VS*l
Daytona-en Stock-cars een h^J
te rol. Ook deze zijn op de *JShow Essen vertegenwo"^
evenals de limousine van j
Presley. Er staat in Essen teV^op te noemen, ook de carrière \
jaar VW Kever staat geprese^
net zoals de creaties waarrt^mes Bond over het witte doe",
De auto van morgen is nu al
Design-studies van vooraa^de auto-ontwerpers laten hu11
ties zien. j

tona International Speedway beho-
ren tot de afgebeelde taferelen. Te-
vens is er een show met 1000 schijn-
werpers, wind, mist, fonteinen en
muziek te zien. Maar de American
dream op autogebied is het onder-
werp waar het allemaal om draait.
De geschiedenis van de Indy-500, de
beruchterace, wordt gepresenteerd,
evenals de Deusenberg, een droom-
auto uit de dertiger jaren. De „US-
Cars of Stars" zijn de auto's waarin
vooraanstaande personages en Hol-
lywoodsterren worden rondgere-

geleden dat de eerste Porsche op de
markt kwam. Een collectie zeer ex-
clusieve produkten uit Zuffenhau-
sen staat tentoongesteld. Dit jaar
kwam de 'Commendatore' op zeer
hoge leeftijd te overlijden. Enzo
Ferrari was de fabrikant van zeer
roemruchte bolides. De voorvade-
ren van de Ferrari Testarossa en
F4O, de Dino, GTO en Daytona, vor-
men de Ferrari-legende in Essen.
Derode bolides uit Modena laten de
harten van de „Ferraristi" sneller
kloppen. Ook het hedendaagse Fer-

rari-skala wordt gepresenteerd. De
478 pk. sterke Ferrari F4O, die een
top van 324 km./u. haalt, is de kroon
op het werk van Enzo Ferrari
In de Gruga-hal is het hart van de
Motor Show Essen te vinden. Dit
show-centrum heeft als thema
'Amerika. Naast een spectaculaire
show laten decoraties van 32x 7 me-
ter een stukje Amerika zien. Tot de
afgebeelde taferelen horen onder
meer de Skyline van New Vork, het
Vrijheidsbeeld,Las Vegas, de India-
napolis Motor Speedway en de Day-
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HEERLEN - Binnenkort gaat on-
der de vleugels van de Universiteit
voor Theologie en Pastoraat (UTP)
in Heerlen het Instituut voor Ar-
beidsvraagstukken en Theologie
(lAT) van start. Het is een weten-
schappelijk onderzoeksinstituut,
dat zich gaat bezighouden met ar-
beidsvraagstukken.

Het lAT komt voort uit de betrok-
kenheid van de kerk met een recht-
vaardige verdeling van arbeid,
menswaardige arbeidsomstandig-
heden en sociale zekerheid en aan-
zien voor baanlozen en arbeidson-
geschikten.

niseerd rond het thema: werkloos-
heid en het recht op werk. Doel van
de bijeenkomst is het in geprek
brengen van mensen uit het be-
drijfsleven, politiek, kerk en weten-
schap over de economische, politie-
ke en levensbeschouwlijke aspec-
ten van het recht op werk.

Voor arbeidsvraagstukken en theologie

Nieuw instituut
bij UTP van start Symposium

ceerd en dat het lAT mensen uit we-
reld van de kerk, vakbonden en
werkgeversorganisaties zal advise-
ren.

Bij gelegenheidvan de officiële ope-
ning van het instituut wordt er op
deUTP een een symposium georga-

kerk en theologie tot kritische be-
trokkenheid bij hedendaagse ar-
beidsvraagstukken", aldus de op-
richters van het instituut.

Tijdens dit symposium zal het eer-,
ste exemplaar van het lAT-rapport-
'aandacht voor arbeid' door mgr. E--'. Beel worden overhandigd aan oud-
vakbondsman herman Bode, die nü'.
voorzitter is van DISK, een landelij- "ke organisatie die vanuit de kerken j
werkt aan de humanisering van het',
bedrijfsleven. Het symposium vindt'
plaats van 13.30 tot 18.00 uur. Toe-
gang gratis.

XP-werknemers
naar minister

MAASTRICHT - Enkele werknemers van het koeriersbedrijf
XP International bieden minister Smit-Kroes van Verkeer en
Waterstaat vandaag een petitie aan, waarin zij aandringen op
een snel besluit over de uitbreiding van deLimburgse luchtha-
ven.

„De Bijbelse boodschap van mense-
lijke waardigheid, gerechtigheid,
broederschap en bevrijding dwingt

Het is de bedoeling dat de resulta-
ten van de studies in wetenschappe-
lijke tijdschriften worden gepubli-

wordt aangevoerd door Lex van
Eek, die vorige week zaterdag in
hongerstaking is gegaan uit onvre-
de over de besluiteloosheid in poli-
tiek Den Haag.

De delegatie van het personeel - bij
het sorteercentrum van XP in Maas-
tricht werken ruim 100 mensen -

klommen. Ze stuurden een brief
naar alle departementen die bij de
belissing over de luchthaven be-
trokken zijn. Zij wijzen erop dat het
kabinet zelf in een rapport over de
toekomst van Schiphol een belang-
rijke functie heeft toegekend aan
Maastricht Airport bij de ontwikke-
ling van het internationaal lucht-
vrachtverkeer. De Kamers schrij-
ven dat Schiphol het straks niet al-
leen kan bolwerken. „Maastricht
Airport zal voor ons land van belang
zijn om internationaal een rol te
kunnen blijven meespelen."

De petitie gaat vergezeld van een
lijst met 250 handtekeningen. Die
zijn vanaf woensdag verzameld bij
collega'sen werknemers van andere
bij de luchthaven gelegen bedrij-
ven.

De Limburgse Werkgevers-Vereni-
ging (LWV) heeft gisteren in een
open brief aan premier Lubbers
haar 'ernstige zorgen' met betrek-
king tot de ontwikkelingen van de
Limburgse luchthaven kenbaar ge-
maakt. „Zoals door ons reeds bij
herhaling met klem betoogd, fun-
geert de luchthaven als onmisbare
spil in de toekomstige ontwikke-
ling," aldus voorzitter drs J.Smeets.

Volgens secretaris drs L.Horbach
van de samenwerkendeKamers van
Koophandel in Limburg moet het
kabinet de logistieke potenties van
de luchthaven ook benutten. De uit-
breiding van Maastricht Airport is
nodig om de concurrentiepositie
van Limburg tegenover de buurlan-
den te behouden en te versterken.
„Limburg mag in zijn pogen de
eigen potenties te benutten, niet
worden afgeremd."

" De brandweer heeft een band om de angstige koe gebonden en begint met takelen
Kamers van Koophandel in Lim-
burg, Duitsland en België (Heerlen,
Maastricht, Hasselt, Luikt, Eupen
en Aken) hebbenvorig jaarbesloten
Maastricht Airport te zien als een
euregionale luchthaven.

De werkgevers pleiten in de spoed-
brief aan de premier voor een snelle
aanleg van de al jaren geplande
nieuwe start- en landingsbaan (van-
wege de ligging Oost-westbaan ge-
noemd) 'opdat de gestage economi-
sche groei zich kan voortzetten.
Volgens de LWV-voorzitter bete-
kent afstel een genadeslag voor de
hoogwaardige bedrijvigheid op en
rondom het vliegveld en voor de
werkgelegenheid van velen.

In debat Oost-westbaan
Lubbers hamert

opbelang van
werkgelegenheid

Vervolg van pagina 1

Thl AAG - Minister-president
Xau hamerde gisteren tijdens
T aebat over de Oost-westbaan,f nauwelijks tien minuten duur-# nog eens op het belang van diejan voor de werkgelegenheid inTia-Umburg. De suggestie dat in-jaoels andere luchthavens zijn ge-
fist om de op vliegveld Beek ge-pnae nachtvluchten over te ne-Pn verwees hij naar het rijk derfa-
Pen. „Er is nog met geen enkelepere yhegveldbeheerder contactpeest , stelde Lubbers pertinent.

(*« volgens Lubbers nog de vraagwelke isolatienorm de burgern kan beroepen die last zal heb-|?(1v.aKn de Oost-westbaan. Juristenpn thans na in hoeverre de verder-jancie normen van de milieu-effec-PPportage (MER) van toepassingin aan wel de wettelijke isolatie-P'men. Voorkomen moet wordenLJ? 3 een besluit over de Oost-pioaan alsnog burgers met suc-
I e? n beroep op de rechter kun-
knt r^ en' aldus de minister-presi-
rll. ue nieuwe vertraging in de be-f"vorming heeft, zo stelde Lub-r s. te maken met de rechtsplicht
F op de overheid rust ten aanzien[n de normstelling. Maar voor het'rstreces zal deKamer door de re-ring verder worden ingelicht,larbij niet uitgesloten is dat er eenssenbalans wordt opgemaakt.

Ook deKamers van Koophandel in
Limburg zijn gisteren in de pen ge-

KELPEN - Om tien minuten over
zes gisteravond hebben twee of drie
mannen in een bliksemsnelle aktie
de Rabobank in Keipen aan de Gra-
themerweg overvallen. De buit be-
draagt enkele duizenden guldens.

Bankovervallers
Keipen rennen
open kluis in

directeur Gommans Landbouwbelang:

Veel graanheffingen
in EG niet geïnd'

De daders drongen de bank aan de
achterzijde binnen door een ther-
mopane-ruit stuk te slaan. Dat gaf
een enorme klap waardoor in de
bank paniek ontstond. De bank was
in verband met koopavond tot half
zeven geopend en er waren op dat
moment drie personeelsleden en
drie klanten binnen. HEERLEN - Inademing van asbest

in de buitenlucht is niet of nauwe-
lijks gevaarlijk voor de gezondheid.
Weliswaar kan inademing van alle
typen asbestvezels de kans op kan-
ker vergroten, maar vergeleken met
mensen die met asbest werken, zo-
als bij DSM, is diekans in de buiten-
lucht niet of nauwelijks aanwezig,
aldus een commissie van de Ge-
zondheidsraad in een gisteren uitge-
bracht advies aan de bewindslieden
van VROM en WVC.

'Weinig risico
door asbest

in buitenlucht'Ir Gommans stelde voor die heffin-
gen af te schaffen. „Ze zijn te inge-
wikkeld en de regeling is te fraude-
gevoelig. De fraudegevoeligheid zit
vooral in de vrijstellingen die kun-
nen worden verleend". " Hulpeloos hangt de duidelijk drachtige koe in de touwen.

De daders klommen door de ruit
naar binnen. Ze waren niet zicht-
baar gewapend. Ze renden naar de
openstaande kluis, gristen daar geld
weg en verdwenen weer ijlings. Een
van de klanten kon nog net zien dat
ze verdwenen in een blauwe Merce-
des 190 E met het kenteken KZ-18-
LX. Deze auto bleek later gestolen
te zijn in het Brabantse Sint Oeden-
rode.

PERMOND - „Er zijn sterke aan-
pingen dat de afgelopen jaren[" enkele tientallen miljoenen hec-Fen in de Europese GemeenschapF niedeverantwoordelijkheidshef-
n en' voor graan - ten onrechtel" let zijn geïnd."Tot die uitspraak
r am gisteren directeur ir Gom-
[ ns tijdens de algemene vergade-
f S van de coöperatie Landbouw-

Het gaat om niet geïnde hef-
la Iw, Van om en naDrJ honderd-tal het totale Nederlandse graana-

Bejaarde
fietster

verongelukt

Volgens de politie hebben de da-
ders in de bank niks gezegd, hebben
ze niemand bedreigd en niet met
wapens gedreigd. De daders zijn
nogvoortvluchtig. Ook de vluchtau-
to was gisteravond nog niet terugge-
vonden. Het enige spoor dat de poli-
tie heeft is een tipgever in Heel, die
meldde dat eerder op de dag een
aantal mannen in een rode perso-
nenauto deweg vroeg naar deRabo-
bank in Heel.

kopgr van granen moest dit jaaremaal drie procent medeverant-
op de prijs

mindering brengen. De ene was[" "onvoorwaardelijke, de andere
Üb yoorwaardelijke heffing,
ccltrtste neffing zou geheel of ge-
ie'l1^ worden teruggegeven, in-
ü,n de garantiedrempel van 160
e ppn ton Sraan in de landen van
'Orrt niet met drie Procent zou
e/aen overschreden. Dat is niet
>n£*rd ' hetgeen betekent dat"ordt terugbetaald.

In het laatste kwartaal van boekjaar
1987/1988kwam er een eindeaan de
daling van de veevoederprrjzen die
vier jaar onafgebroken had ge-
duurd. Doordat men dit voorjaar endeze zomer in Noord-Amerika metdezelfde weersomstandigheden
kampte als in 1983, toen een hitte-
golf voor een ernstige oogstdrepres-
sie en een forse stijging van de vee-
voederprrjzen zorgde, zullen de prij-
zen naar verwachting ook nu weer
fors stijgen.

Stijging

Het Limburgse graanareaal omvatte
dit jaar 13.700 ha. Dat is 3.000 ha.
meer dan twee jaar geleden, toen
een dieptepunt werd bereikt. De
graanopbrengsten lagen op het ge-
middelde niveau van de laatste ja-
ren, de graanprijzen 25 procent la-
ger danin 1983, het absolute topjaar.

Dat het verwerken van asbest grote
gevaren heeft, is al langer bekend.
Werknemers die bij de uitoefening
van een beroep langdurig asbest
hebben ingeademd, hebben een
sterk vergroot risico om longkanker
ofkanker van borst- en buikvlies te
krijgen. De asbestvezels die in de
buitenlucht voorkomen (vooral ver-
oorzaakt door het wegverkeer) zijn
veel minder schadelijk en verdwij-
nen gemakkelijker uit de luchtwe-
gen dan de vezels die in beroepssi-
tuaties vrijkomen. Waakzaamheid is
wel geboden bij sloop- en verbou-
wingswerkzaamheden, waarbij as-
best van een gevaarlijk type kan
vrijkomen. In zulke gevallen is een
afdoende beveiliging geboden, al-
dus het advies.

Landbouwbelang
wil grens over

ROOSTEREN - De 71-jarige wedu-
we Til Pustjens uit Roosteren is gis-
teren verongelukt in haar woon-
plaats toen zij op de fiets door een
Belgische wagen werd geschept.
Het ongeval gebeurde tegen 10 uur
op het kruispunt Maasheuvel/Drs-
.Lebensstraat. Het slachtoffer ver-
leende geen voorrang en werd door
dewagen van mevr N. uitBree tien-
tallen meters meegesleurd. Zij was
op slag dood.

(ADVERTENTIE)

ROERMOND - Indien de omzetvan
de aan- en verkoopcoöperatie Land-
bouwbelang blijft dalen, is levering
aan het buitenland niet uitgesloten.
Die mededeling deed gisteren tij-
dens de algemene vergadering te
Roermond voorzitter Frans Wille-
kens.
In vijfjaar tijd daalde de omzet van
659 miljoen naar 570 miljoen.
Statutair is het werkgebied van de
aan- en verkoopcoöperatie zowel als
van haar afdelingen begrensd. Bo-
vendien geldt déverplichting dat al-
leen aan leden mag worden gele-
verd.

„Als we Europees of breder willen
denken en handelen, zullen we ech-
ter wel moeten zorgen dat we daar
de juiste structuur voor hebben", zo
hield voorzitter Willekens de alge-
mene vergadering voor. „Het is dan
ook fundamenteel dat we ons daar-
op de komende tijd gaan bezinnen.

De Limburger lijkt volgens Schreu-
der nogal lokaal georiënteerd, ver-
langt meer naar wet en orde en is
een goed vaderlander. Als gekeken
wordt naar de politieke belangstel-
ling van Limburgers valt op dat ze
meer dan Hollandse of Brabantse
geloofsgenoten kiezen voor een
linkse partij, terwijl de band tussen
politiek en geloof zeer nauw is en
normaal gesprokenresulteert in lid-
maatchap van christelijke ofrechtse
partijen. Die hang naar links moet
echter niet ideologisch, maar meer
pragmatisch geïntepreteerd wor-
den. De linkse stem van de katholie-
ke Limburger is niet, zo meent de
hoogleraar, gericht op maatschap-
pelijke omwentelingen, maar op de
nivelleringswens.

Orde

Bisdom Roermond niet aanwezig op UTP Heerlen

'Organisatie' sleutelwoord
op themadag katholicisme

Van onze verslaggever

HEERLEN -Het opzetten van nieu-
we verbanden of organisaties en het
laten opleven van oude liep als een
rode draad door de themadag die
gisteren op de Universiteit voor
Theologie en Pastoraat in Heerlen
gehouden werd. De themadag
droeg de titel 'Van katholiek Lim-
burg naar katholieken in Limburg.

Met name professor dr Henau,
hoogleraar aan de UTP noemde ver-

banden of organisaties onmisbaar
voor de toekomst van het katholi-
cisme. Het bisdom Roermond was,
ondanks een persoonlijke uitnodi-
ging, niet aanwezig om zijn zegje tedoen over de toekomst van het ka-
tholicisme in Limburg. De bijeen-
komst was gebaseerd op het enkele
weken geleden verschenen boek
waarnaar de themadag genoemd is.

Professor dr Schreuder gaf in zijn
inleiding aan dat de ontkerkelij-
king - 15 procent van de inwoners

van Limburg is niet aangesloten bij
een kerk - leidt tot een 'verholland-
sing' van de Limburgse cultuur.
Deze tendens wordt volgens de
hoogleraar bevorderd door jonge-
ren en beter-opgeleiden omdat juist
deze groepen een groot deel van de
ontkerkelijking uitmaken.

In tegenstelling tot de rest van het
land, waar gesprokenwordt van een
'geseculariseerde samenleving', is
de collectieve cultuur van Limburg
nog steeds katholiek, zo meent

Schreuder. Hij noemt Limburg dan
ook een overgangsgebied tussen de
godsdienstbeleving in Zuid-Hol-
land en Brabant en West-Duitsland.

Van onze verslaggever

;^ (ADVERTENTIE)

Goedkoop...voorwie?
jyrika,een geteisterd continent. Voor dekoffiemerken methet
*~*°ngersnood, droogte, schul- Keurmerk van Max Havelaar

en. De teelt vankoffie zou wordt een minimumprijsvoor
clen een inkomenkunnen ver- de AfrikaanseRobusta van 105
chaffen. Maar debelangrijkste dollar gegarandeerd. Dit biedt. °ffiesoort uitAfrika,Robusta, zekerheid van bestaan.

's laag geprijsd. Van75 naar 105 dollar is een. wereldmarktprijs ligt al enorme sprongvooruit. Het is
'Iden tussen de75 en 80 dollar voor iedereen beter armoede te

Per eenheid. Daar kan geen boe- voorkomen dan armoede te
enfamilie van leven. Armoede bestrijden.

De°nderV°eding Zij" hetBevolg-~ Vraag uw winkelier omkof-
me,, uO,?1316'gangVan Zaken fie met hetKeurmerk van Max
«ikoffle 1S een deel van het Havelaar.Hr°bleem.
Koffie kan ook een deel van Stichting Max Havelaar

e°plossing zijn. Als eenrecht- Postbus 57,4100 AB Culemborg
prijs betaald wordt. Tel. 03450-13744

Van onze redactie economie

ACP wint
in Limburg

MELICK - De Algemene Christelij-
ke Politiebond (ACP) is duidelijke
overwinnaar geworden bij de ver-
kiezing van een dienstcommis-,
sie-een ambtelijke ondernemings-
raad-voor 1093 mannen en vrou-
wen in het rijkspolitiedistrict Lim-'
burg. De ACP bezet daarin nu 7 van
de 13 zetels, de Nederlandse Politie-
Bond (NPB) 4 en de Algemene Ne-
derlandse Politie-Vereniging
(ANPV) 2. Aan de verkiezing heeft
bijna 75 procent van het personeel'
deelgenomen. Dat is ruim dertien
procent minder dan drie jaar gele-
den.

Voor het eerst treedt de dienstcom-
missie (dico) van de rijkspolitie
Limburg op de juiste sterkte aan.,
De vorige dico telde nog 26 zetels.
Dat kwam omdat bij de verkiezing
in november 1985 nog aparte com-
missies van elk 13 leden voor detoe-
malige districten Roermond en
Maastricht zijn gekozen. Toen nau-
welijks een maand later de samen-
voeging van die districten een feit
werd besloot de minister van justi-
tie in Limburg een commissie met
alle 26 leden te laten voortbestaan.

Koffeman
De winst van de ACP wordt vooral
toegeschreven aan het optreden van
ACP-voorzitter Ger Koffeman. Dat
optreden, vooral tijdens de recente
turbulente weken, heeft meer in-
druk gemaakt dan het optreden van
NPB-voorzitter Leen van der Lin-
den.

Van onze verslaggever

Groeiende ongerustheid in Limburg

# Geschrokken en walmend van de stank zet het beest weer de eerste schreden.

Drachtige koe valt in beerput
NUTH - Een drachtige koe in Schimmert kreeg gisteravond de schrikvan haar leven, toen ze in een
beerput viel. De koe was op een loopbrug uitgegleden en had daarbij met haar poten het dekselvan
de beerput geschopt. Boer Ed Stassen beldemeteen de brandweer van Nuth, die omstreeks tien uur
ter plekke was. Met veel moeite lukte het het stuk melkvee uit de put te takelen. De koe mankeerde
niets. Het drachtige beest zal een'dezer dagenkalven. Foto: FRANSRADE



officiële mededeling

WATERSCHAP
ZUIVERINGSCHAP LIMBURG

BEKENDMAKING

Het Dagelijks Bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend, dat de bij besluit van
14april 1988, ondernummer VB5-30,
aan B.V. Metaalindustrie Caja,
Steenbergstraat 25 te Kerkrade ver-
leende vergunning ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren voor het lozen van regen-
water, huishoudelijk afvalwater,
koelwater en bedrijfsafvalwater via
de gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Kerkrade-Kaffeberg op oppervlak-
tewater is gewijzigd.
De reden hiervoor is datde praktijk-
resultaten van het gekozen zuive-
ringssysteem, zijnde kristallisatie
van metalen, niet overeenstemmen
met de resultaten die op basis van
het pilot-plant-onderzoek mocht
worden verwacht, zodat de gestelde
saneringstermijn niet uivoerbaar is.
De wijzingen houden in hoofdzaak
in dat de datum waarvoor een sane-
ringsplan moet worden ingediend
nader wordt bepaald op 1-7-1989 en
de datum tot welke de vergunning
is verleend nader wordt bepaald op
1-1-1990.
De stukken met betrekking tot de
wijzigingen liggen ter inzage van
5-12-1988 tot en met 4-1-1989 en wel- op het kantoor van genoemd zui-

veringschap, Kapelaan Sarsstraat
2 te Roermond op werkdagen van
09.00 uur tot 12.00 uur en van
14.00 uur tot 16.00 uur (afdeling
Algemene Zaken);- ten gemeentehuize van de ge-
meente Kerkrade, Marktstraat 1
te Kerkrade tijdens de kantoor-. uren op de afdeling Algemene en
Juridische Zaken (kamer 105) en
bovendien ieder zaterdag van
09.00 uur tot 12.00 uur in de bi-
bliotheek, Kloosterraderplein 1 te
Kerkrade.

Ingevolge artikel 49, tweede lid van
de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne staat tot het einde van
de beroepstermijn beroep open brj
de Afdeling voor de Geschillen van
Bestuur van deRaad van State voor
a. degene tot wie de beschikking is

gericht;
b. de betrokken adviseurs;
c. andere betrokken overheidsor-

ganen, indien zrj overeenkomstig
artikel 36 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht;

d. degenen die overeenkomstig ar-
tikel 38 van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne bezwa-
ren hebben ingebracht naar aan-
leiding van de bekendmaking
van het voornemen;

e. enige andere belanghebbende
die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest over-
eenkomstig artikel 38 van de Wet
algemene bepalingen milieuhy-
giëne bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van
de beroepstermijn van kracht.
Gedurende de beroepstermijn kan
tegen de beschikking beroep wor-
den ingesteld bij de Afdeling voor
de Geschillen van bestuur van de
Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN den Haag.
Het beroepschrift - dat geen schor-
sende werking heeft - dient inge-
steld te worden brj de Afdeling voor
de Geschillen van Bestuur van de
Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN den Haag.
Voorts kan tot het einde van de be-
roepstermijn, met toepassing van
artikel 107 van de Wet op de Raad
van State een verzoek tot schorsing
van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorzie-
ning worden gedaan bij de voorzit-
ter van de Afdeling voor de Geschil-
len van Bestuur van de Raad van
State, Kneuterdijk 22, 2514 EN den
Haag.
De beschikking wordt alsdan niet
van kracht voordat op dat verzoek is
beslist.
Roermond, 2 december 1988.

H°' _,agelijks Bestuur vnd.,
ir. B.C.E. Janssen, voorzitter,
mr. C.Th. Smit, secretaris.

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

Speciale kijkdag
voor een herenhuis in landhuisstijl gelegen in de villawijk
Waubacherveld te Eygelshoven. Ind. 0.a.: L-vorm. living
ca. 38 m 2(mcl. keuken) met voorz. voor een open
haard, mog. voor een 4e slpk., luxe badk. en gar. met
schuine kap. Prijzen vanaf ’ 185.000,- v.o.n. Netto-

maandlast ca. ’ 821 ,-
Zaterdag 3 december

van 12.00 - 14.00 uur.
De borden vanaf de Nieuwenhagerweg wijzen u de weg.

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.
Tel. 045-712255.

Palemig (gem. Heerlen)
Palenbergstraat 10

Halfvrijstaand woonhuis met rustige ligging op 10 min.
afstand van centrum Landgraaf of Heerlen.

Indeling 0.a.: woonkamer 30 m 2met parket en voorze-
thaard, dichte keuken met royale bijkeuken; op verdie-
ping twee slaapkamers en badkamer met ligbad/dou-
che, 2e toilet en vaste wastafel; tweede verdieping zol-

der en mansardekamer.
Prijs ’ 95.000,- k.k.

Kok Groep, tel. 045-712040
Te k. vrijstaand LAND- Gevraagd WOONHUIS
HUIS met 4 slaapk. + cara- met ruime tuin. Achterstal-
ee + 1200 m 2tuin. Vr.pr. lig onderh. geen bezwaar.
’275,000,-. 045-724690. Tel. 040-448656.
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'"fffi^llß WenmeVer 'st einerdergrößten
wT, Pelz-Anbieter Westdeutschlands. "

ln unseren groiïenPelz-Abteilungen
prasentieren wir Ihnen immer

-■^Êm^^^^k^^^M ''lER ce neuesten Modelle derinter-
:. cv"* / ;" l nationalen Messen.

*fo"^9sÊk Jetzt machen wir Ihnen ganz
besondere Preisgeschenke.

Foto:
'%^W^: '"' ' ... Rassig-eleganterBlue-Frost-

-8 m Mantelaus schmeichelnden
'r-jfo **** \*', /'' ; ' /"- r; M weiehenFeilen. Ein Modell der " r

Spitzenklassezu einem traumhaft i

jfl günstigen Preis.
____^ \mm Super-Sonderpreis: lr|<{'l|B rWWi M nurmmmmmmlmm,

i( OhneAbbildung: i 1 [,

Verarbeitungund Form sind „
t Kennzeichen modisch orientierter

Kürschnerarbeit. i
Super-Sonderpreis: H M>W

■ÉH|l!f|^' Herrlich warmerBlaufuchs-
WJÊjiïMl Mantel, gefedert verarbeitet.

[jffQjttWmri Dieperfekte Verarbeitungsorgt fur J

9 deneieganten geschmeidigenFall.
KI BfÉÉiV a Super-Sonderpreis: BTTTtTB t

nur mmmmmmüÉ
Prachtvolle Waschbar-Jacke aus
vollen blaulichenFeilen.

* ïiwm Aufwendig interessante halbfellige
Verarbeitung. Mit attraktiver d

i; Armellösung. '■>ï Super-Sonderpreis: BTTTTH
nurMt f4 <■

Kostbar, abernichtkostspielig:
Herrlich leichte naturgraue

fiififl Persianer-Jacke aus wunder-
schön gezeichnetenFeilen. r
Super-Sonderpreis: VTTTHSnur mLmmmmmmm

. Aufwendig weit geschnittene
Labrador-Nutria-Jacke in
elegantemMahagoni-Farbton.

■ï\ 'MÊÊr Dervolum'noseßlaufuchs-Kragen. istfarblichaufdenPelzabgestimmt.
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Ihren Traumpelz resenrieren wir bei
kleiner Anzahlung bis Weihnachten.
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( GRAETHEIDE (gem., Bom), bungalowstijl appar-
| tement gel. beg. grond met1tuin, garage en cv. Ind.: hal,
t woonkamer met balkon,. mod. witte keuken met

app., 2 slaapk., badk. en
berging. Prijs ’ 95.000-k.k.
Aanv. direkt. Inl. Marinus
Krijntjes, Onr. Goed bv.
Tel. 04490-51544.
BOCHOLTZ centr. te k.
halfvnjst. woonh. met tuin,
dir. te aanv.. tot. opp. 286m2, pr. ’ 105.000,- k.k. Tel.. 045-443651.
Te k. nabij ABP uitst. ond.
BELEGGINGSPAND
huuropbr. ’ 29.000,-;
Kooppr. ’ 283.000,-; Tel.045-^11617..DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-

" der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf■ ’0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.

KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? StratenVoerendaal bellen, (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
Te k. vezelcement GOLF-PALTEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc. glas-
helder. Kepers en balknout
div. afm. Vloerteels. L.A.G.
b.v. Industrieweg 5, ind.-
terr. Borrekuil Geleen. Tel.
04490-43985.

Elke vrijdagavong gezellig
dansen voor ALLEEN-
STAANDEN en oudere
jeugd. Aanvang 20.30 uur.
Dancing 't Brouwershuis
v/h Bus, Pr. Hendrikln. 116,
Brunssum.
Jongeman, 27 jaar, onge-
huwd, vaste baan, zelist.
wonend, zkt. net en spon-
taal ongehuwd MEISJE, 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.

EENZAAM: doe er wat
aan, bel huweliiksrelatiebu-
ro Gelukj 04498-54604 of
045-211948.
J. vrouw, 33 ir., wil haarDROOMpRINS 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.-NrcT
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend do. t/m
zond.
Jongeman, 28 jr. zkt. ken-
nism. met leuke VRIEN-
DIN, 1 kind geen bezwaar.
Br.m. foto worden op ere-
woord beantwoord. Br.o.nr.
HK 591, Limburgs Dag-
blad. Postbus 3100 Heerlen.
Jongeman, 48 jaar, zoekt
DAME tot 48 jaarom het le-
ven nog wat inhoud te ge-
ven. Huwelijk niet uitgeslo-
ten. Kleur, weduwe of
fesch. geen bezwaar. In-

ien u reageert, dan wor-
den de gegevens van mij-
zelf prijsgegeven. Br.o.nr.
SI 621, LD, Sittard. Baan-
dert 16, 6136 ER Sittard.

Te k. R.C.F. hoorns + dri-
vers type N5BO, 2x in case,
4x Beyma bulüts in case, 2x
4560, bass Binsskasten in
'case (leeg). Alles i.z.g.st. Tel.
04490-34294 b.g.g. 33158.
Te k. gevr. Hammond OR-
GEL met schuifregisters en
houten omkasting. Tel.
04950-41487 of 40631.
Te k. PIANA merk Kawai
NS 15, hoogglans, zwart,
oud 2 jaar. Pr. ’BOOO,-. Tel.
045-452020.
Orkest zkt. ZANGERES
en/of zanger voor Top
40/Oldies. 045-717644,
252815.
Te k. PIANO Yamaha LU
101 mcl. bank, 2 jr. met gar.
vaste pr. ’5OOO,- tel. 045-
-422491.

REGENPAKKEN en bo-
dywarmers. P. Raeven, tel.
045-322741.
Te k. TRACTOR met heft-
mast en frontgewichten
(ook afzondert, te k. ) Te
bevr. Brugstraat 12 Ob-
bicht. Tel. 04498-55109.

Te k. PAARDENSTAL-
LING ’350,-. Tel. 045-
-412852.
Te k. HAFLINGER 2~J^oud m. stamb. Tel. 04406-
-16094.
Te k. jonge HENNEN. Zil-
straat 20 Dicteren. Tel.
04499-1341.
Rode VOERWORTELS"2S
kg ’ 6,-. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.

St. Maartenszee bungalow,
gratis ZWEMPARADIJS
weekend ’ 225,-; kerst van-
af ’395,-; Tel. O^e-SlOg^

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.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen enro-
tan-stoelen met gar. 045-
-418820.

Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VRÓKÖ.Tel. 045-441566 of 461658.
SINT en Piet op bezoek.Bel 045-456792.
Diepvries- en KOELKAST-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.Speciaalvoor opbergenvanautoradio en papieren. Ge-adviseerd door de verzeke-
ring. Bij ons ’139,95. Al-leen by G.G. Autoshop
Heerenweg 284, Heerlen.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-in-
stall., video- stereo- audio-
aPP- ktv of computer de-lekt!!.Garantie op de repa-ratie. Geen voorrijkosten enkorting op onderd. Bel di-rekt. 045-726206.
TV-RËPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.Tel. 045-441566 of 461658.

Bent u op jacht naar de
schat. Ga naar FORD San-
derbout
STOELMATTERIJ ver-
nieuwdrieten, biezen enro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.
Bedankt SINTERKLAAS,
geef mij maar nieuwe
schoenen.

Grote sortering in HOME-
TRAINERS vanaf ’280,--
-roeitrainers BH vanaf
’395,-; uit voorraad lever-
baar. Tweewielerspecialist
Math Salden Limbricht.
Te k. ZUNDAPP KS 50 m.
sterw. + div. onderd. ’ 400,-
-tel. 045-253530.

Diverse gebruikte ei> ii |
jarige sport- en &f\ i
FIETSEN 10 tot 25%
ting. Tweewielercejj |
Jan Rekers, Kouvenf181 Hoensbroek. Tel j
212537. y
TE k. MT 5 bv/j-n

’ 1200,-. Pagestraat 6j. ■bricht. Tel. 04490-163^
Te k. Vespa CIA^,,
sterw., ’lOOO- met.j ,
Maxi Puch sterw. '\met verz. Mgr.
mensstr. 36 Nieuwen*?
Speciale uitvoering 'Maxi, zwart,
’159Ó,-.Bert Rekt:
lemstraat 85, Heerle^'
726840.
Te k. SNORBRO^Vespa Gilera i.stv"
Tel. 045-310098. _^S

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Vespa Ciao i'

in nieuwe kleuren vanaf

’1250,-
Tweewielercentrum Jan ReköJ:.
Kouvenderstr. 181 Hoensbroek, tel. 045-212-? j
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den brj. De totale opleidingskosten
bedragen ruim een half miljoen gul-
den. In deze stichting participeren
17 grotereregionale bedrijven in de
vervoers- en expeditiesector.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het college van GS heeft besloten voor een
bedrag van in totaal 350.000 gulden bij te dragen aan verschil-
lende opleidingen die het verbeteren van de arbeidsmarkt in
de provincie beogen.

„Een keer mochten we binnen
zitten, maar ja alles wordt stren-
ger hè", meende een jongevrouw
uit Maastricht.

„Om zeven uur krijgen we alle-
maal een nummertje. Als ze mijn
lijstje dan maar accepteren." let-
wat bezorgd klinkt ze, de me-
vrouw uit Neerbeek die er samen
met haar vriendin het allereerste
was. Ze waren zo dicht mogelijk
bij de deur gaan zitten, want daar
komt bij het open- en dichtgaan
warme lucht uit.

Nummertje

waarin ze waren aangekomen. In
het 'nachtwaken' gelden name-
lijk twee harde stelregels: 'Wie
het eerst komt, het eerst maalt'
en 'Opgestaan is plaats vergaan.
Naar het toilet gaan is al proble-
matisch.

kenden elkaar nog van voorgaan-
de jaren. „Vijfjaar staan we hier
al. Het Schlagerfestival hebben
we al zestien keer bezocht", ver-
klaarde een koppel uit het Gooi.
De enige Hollanders in het ver-
der Limburgse gezelschap.

Zo is één ton uitgetrokken voor een
bijscholingsproject voor 67 perso-
neelsleden van Wiener Confectie In-
ternational wegens de geplande
automatisering van het productie-
proces van dit Maastrichtse confec-
tiebedrijf. In de kosten van dit 1,2
miljoen gulden vergend scholings-
programma dragen behalve de pro-
vincie ook het bedrijf zelf, het GAB
Maastricht en het Europees Sociaal
Fonds bij.

Voor het project European Busi-
ness-management and Informa-
tions Systems van de HEAO-Sittard
zijn 55.000 gulden beschikbaar ge-

steld. Het project behelst het aan-
passen van een door een Engels in-
stituut opgezette opleiding van
werkloze HBO-ers en academici tot
managers op internationaal vlak.
Aan deze eenjarige opleiding zullen
twintig cursisten deelnemen. Voor
dit project, dat in totaal 260.000 gul-
den kost, wordt ook subsidie ver-
wacht van het Europees Sociaal
Fonds.
Aan het starten van technisch-admi-
nistratieve opleidingen door de
Stichting Praktijk Opleidingen Ex-
peditie en Transport in Venlo
draagt de provincieruim 83.000 gul-

Voor de Bedrijven Adviseur Oplei-
dingen Noord-Limburg, gestatio-
neerd by de Venlose Kamer van
Koophandel, hebben GS voor de
komende twee jaren 76.000 gulden
beschikbaar gesteld. Ten slotte gaat
een bedrag van 30.000 gulden naar
het CW in Venlo ter verbetering
van de accommodatie van het oplei-
dings- en plaatsingsproject "Vrou-
wen in de metaal". Dit project,
waaraan jaarlijks 50 vrouwen deel-
nemen, is onlangs van start gegaan
in samenwerking met de provincie
en deGAB's van Noord- en Midden-
Limburg. Eerder heeft de provincie
voor een periode van drie jaar
270.000 gulden voor dit project be-
schikbaar gesteld.

HEERLEN- Ze stondener weer,
in de nacht van woensdag op
donderdag. Traditiegetrouw ver-
zamelden ze zich voor de deur
van het hoofdkantoor van het
Limburgs Dagblad in Heerlen
om een kaartje te bemachtigen
voor 'de eerste rij' op het acht-
tiende Schlagerfestival. De echte
liefhebbers: „Voor Prince wordt
ook een nacht in de rij gestaan,
dus waarom nietvoor het Schla-
gerfestival. Niet wijs? Och, een
beetje gek zijn we wel."

Van onze verslaggeefster

De fans leren elkaar goed ken-
nen tijdens zon nacht. „Slapen
doe je niet. We hebben kaarten
meegenomen en er wordt veel
gepraat." Ze waren vergeten een
radio mee te nemen, dus muziek
was er ook niet. Maar: „Ach, mis-
schien komt er nog iemand met
een radiootje of een cassetterec-
order".

Gisteren is de voorverkoop be-
gonnen voor het immens popu-
laire festival, dat pas volgend
jaar september in de Rodahal in
Kerkrade wordt gehouden.

Eerste rij
Het Schlagerfestival vindt twee
achtereenvolgende avonden
plaats. Elke avond zijn er 36
kaartjes beschikbaarvoor de eer-
ste rij. De voorverkoop is ver-
deeld over driekantoren van het
LD (Heerlen, Geleen en Kerkra-
de). Dat betekent dat er voor de
groep brj het Heerlense hoofd-
kantoor slechts 24 stoelen op de
eerste rij beschikbaarwaren. Met
vier kaartjes per persoon zrjn die
zo op.

De tien Schlagerfans wilden alle-
maal vooraan zitten. „Dan kun je
het het beste zien." Het podium
zullen ze echt niet opstormen.
„We zijn toch volwassen men-
sen."

|P Provinciaal bestuur, de Lim-I iiHvC gemeenten, het LIOF en de
litjH i ugse Kamers van Koop-
boht nebben daarvoor de op-Itt gegeven aan Buck Consul-Ibt m ,NlJmegen. Het onderzoek
f fen kwart miljoen gulden kos--1 ld* provincie betaalt de helft, deI «ere opdrachtgevers derest.

Onderzoek
kansrijke
bedrijfsterreinen

fASTRICHT - Een extern bu-u gaat een onderzoek doen naar[Kwaliteit en de vraag naar regio-
£ industrieterreinen in Zuid-rnburg.

IrJL f bedoeling dat het externr «au gaat aangeven welke indu-'^terreinen in Zuid-Limburg toe-frnstperspectief hebben. DaarbijLlSpe.laal gelet °P de aantrek-
Imh,. C

« V?or bedriJven buiten»r7n^gK,^?rder moet uit het on--rzoek blijken welke categorieën
(ctr!iVenuUit de Perspectiefvolle
tWJfn bIJ uitstek in aanmerkingr»en voor een vestiging in Zuid-

Om vooraan te kunnen zitten,
worden ontberingen geleden.
Middernacht, nogvoor twaalven,
waren ze er al met zijn tienen.
Gewapend met dekens, kus-
sentjes, extra sokken en broe-
ken, koffie en koekjes trotseer-
den ze de kou en deverveling.

Politieman zet roerige
Joodse historie op rij

Landgraafse brigadier schrijft 'Van Abraham tot Ben-Gurion'
Het Schlagerfestival üve is heel
anders dan op tv. „Als je er een-
maal bent geweest, begrijp je
waarom we hierzitten", verklaar-
de een van hen serieus. In sep-
tember zien ze elkaar misschien
terug op de eerste rij in de Roda-
hal. Maar een ding is zeker: vol-
gend jaarzijn ze er weer. Zelfde
tijd, zelfde plaats. „Want als ik 70
ben, zit ik hier nog voor een
kaartje."

De tien hadden een officieuze
lijst gemaakt van de volgorde

Slechts voor drie van hen was
het de eerste keer. De anderen
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Start Halt-project in Maastricht

Alternatieve straffen
voor plegen vandalisme
MAASTRICHT - In Maastricht is
gisteren het project Halt van start
gegaan. De Limburgse hoofdstad
sluit daarmee aan in de rij van ge-
meenten, die in nauwe samenwer-
king met justitieen gemeentepolitie
het plegenvan vandalisme door jon-
geren straffen met het opleggen van
(herstel)karweien als alternatief
voor het instellen van een strafver-
volging. De gemeente Heerlen zal
met eenzelfde project weldra vol-
gen.

Van onze verslaggever Wordt een jongere betrapt op het
plegen van vandalisme of baldadig
gedrag, zoals het bekladden van
muren en het veroorzaken van ern-
stige overlast, dan wordt hij of zij
door de politie of de officier van jus-
titie verwezen naar het Buro Halt,
dat gevestigd is bij de Dienst Socia-
le Zaken.
Afhankelijk van deernst van het de-
het en de omvang van de aangerich-
te schade en voorts naargelang het
resultaat van het overleg met de be-
trokken Halt-coördinator wordt in
overleg met de officier van justitie
dezwaarte van de op te leggen alter-
natieve straf bepaald. De betrokken

jongere blijft daarbij onverminderd,
aansprakelijk voor de door hem of
haar berokkende schade.

Wanneer wordt geweigerd een her-
stelkarwei of andere werkzaamhe-
den te verrichten, volgt strafvervol-
ging volgens de gebruikelijke recht-
sprocedure.
De gemeente Maastricht beoogt met
het Halt-project het vandalisme in
te dammen. In 1986 bedroeg in de
Limburgse hoofdstad de aangerich-
te schade door vernielingen alleen
al aan gemeentelijke eigendommen
800.000 gulden, de kosten van her-
stel niet meegerekend.

«

Jr^RMOND ~ Het bestuur van de
oü\?n verkoopcoöperatie Land-
'art nng heeft besloten om een>orp!L- te sticnten voor de he-
els ?y ng van de boerenbondwin-
iden mededeling deed gisteren
oerrf algemene vergadering in
ens voorzitter Frans Wille-

In het in eigen beheer
uitgegeven boekwerk
biedt Steinen een com-
pleet overzicht van de
even lange als roerige
geschiedenis van het
joodse volk. Van aarts-
vader Abraham, die
rond 1700 voor Christus
Kanaan binnentrekt, tot
en met het huidige,
schier eindeloze Ara-
bisch-Israëlische con-
flict.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De 46-
-jarige Landgraafse bri-
gadier van politie Hein
Steinen zorgt komende
zaterdag voor een op-
merkelijk literair uni-
cum. Die dag namelijk
rolt in een Eygelsho-
vense drukkerij zijn
boek 'Van Abraham tot
Ben-Gurion' van de per-
sen.

t'_ c°nsultants kijkt daarnaast
ïmr c°ncurrentiepositie van delaumburgse industrieterreinen,vergelijking met België en West-land (Euregio), met Groot-utannië en Frankrijk en met de"yincies Noord-Brabant, Gelder-Pa en Overijssel.

Landbouwbelangsticht BV voor
boerenwinkels

Voor zover bekend is er
in Nederland nooit eer-
der zon volledig en te-
gelijk compact over-
zicht van de joodse ge-
schiedenis in boekvorm
verschenen. 'Van Abra-
ham tot Ben-Gurion'
telt zon 150 pagina's en
is rijkelijk gelardeerd
met authentieke foto's
en door de auteur zelf
vervaardigde landkaar-
ten.

vooroordelen, misver-
standen en zelfs anti-
joodse gevoelens be-
staan. Puur uit onwe-
tendheid en gebrek aan
informatie. Ik vind het
enorm belangrijk dat
mensen een beter beeld
van Israël en het joodse
volk krrjgen. Zodat
nooit meer kan gebeu-
ren wat er in het verle-
den is gebeurd."

" Brigadier Hein Steinen van de Landgraafse politie met zijn op-
merkelijk boek over de geschiedenis van het jodendom.

Foto: FRANS RADE

Die mogelijkheid is er in principe
alleen voor jeugdigen die niet eer-
der wegens vandalisme in de kraag
zijn gegrepen en voor die gevallen,
waarbij de aangerichte schade niet
meer bedraagt dan 1500 gulden. Een
alternatieve straf wordt uitsluitend
opgelegd in overleg met de betrok-
ken ouders.

Jeugdigen

Jongeren in de leeftijd van twaalf
tot achttien jaar, die door de politie
worden betrapt op plegen van delic-
ten in de sfeer van ernstige balda-
digheid kunnen strafvervolging
voorkomen door in hun vrije tijd de
door hen aangerichte vernielingen
te herstellen of andere kwarweien
op teknappen. Ze blijven in dat ge-
val verschoond van een strafblad.

Het boek is tot 1 januarivoor de speciale prijs van

’ 13,50 te bestellen bij de
Landgraafse auteur (045-
-313992) of bij de drukkerij
(045-351533). Na die datum
moet er drie gulden meer
voor worden betaald.

hij overigens niet van
joodseafkomst.
Directe aanleiding tot
Steinen's schrijver-
schap waren de talloze
vragen van vrienden en
kennissen over het
complexe Joods-Arabi-
sche conflict in het Mid-
den Oosten. Steinen
hierover: „Daarbij viel
me pas op hoe weinig
de meeste mensen
eigenlijk weten van de
geschiedenis van de jo-
den maar ook van hun
culturele en reügieuze
gebruiken. Met als lo-
gisch gevolg dat er ook
in ons land een hoop

dat daarin meestal maar
een bepaald facet of een
bepaalde periode wordt
belicht. De complete
joodse geschiedenis
kun je vrijwel alleen
vinden in dure, weten-
schappelijke boeken
die vaak ook nog moei-
lijk leesbaar zijn. Zeker
voor de geïnteresseerde
leek. Juist omdat ik tij-
dens mijn onderzoek
vergeefs naar zon com-
pact maar compleet en
makkelijk leesbaar
boek heb gezocht, heb
ik dit boek geschre-
ven," legt de schrrjven-
de brigadier uit. Zelf is

Makkelijk
„Over Israël en het
joodse volk is natuur-
luk al ontzettend veel
geschreven. Maar uit
eigen ervaring weet ik

Overvaller
gearresteerd
enW? ~*n de Puteanusstraat in
ij-jar- neeft donderdagmorgen eeng^ige man uit Tegelen een 62-ja-
iti Q^rettenverkoopster overvalr
Won nder bedreiging met een mes
'Hts 8 e man. die met een bivak-
assaJ^"n°md was, de vrouw het
W geld af te geven. Met een be-
(. jS van ruim noo guiden ging hy
k egIJn auto vandoor.
ie ai,n van een buurtbewoner
t aCkf gezien had, kon de overval-
&ho UH een woning worden aan-acj d en- De buit van de overval

'eßc.s ,man, die een in verzekeringBesteld, nog bij zich.

rorritSt
T
e aandeelhouder in die BV

fliju De plaat-
erktf CooPeraties nemen in be-
ari d

mate deel. Zij mogen drieten. e. yyf commissarissen benoe-
todd»»611 voor Noord-, één voor
le gy en één voor Zuid-Limburg.
an hi *Zal worden geleid door een"uiten aan te trekken manager.

Speelhallen
overtreden wet
op kansspelen

VENLO - De politie van Venlo
heeft gisteren proces-verbaal op-
gemaakt tegen twee exploitan-
ten van speelautomatenhallen in
de binnenstad wegens overtre-
ding van de wet op de kansspe-
len.

Nadat al enkele jaren geleden ge-
bleken was dat de halleneen gro-
te aantrekkingskracht uitoefen-
den op gok- en drugsverslaafden
besloot de gemeenteraad begin
1987 geen nieuwe verordening
meer vast te stellen voor speelau-
tomaten. Als gevolg hiervan
moesten de twee hallen in Venlo

en een in Blerick 1 december
dicht.

Toen de politie donderdagmor-
gen vaststelde dat er in de hallen
in Venlo (de hal in Blerick was
tijdelijk gesloten) nog vrolijk ge-
gokt werd, werd proces-verbaal
opgemaakt. In een brief van de
burgemeester die door een jurist
van de gemeente aan de exploi-
tanten werd overhandigd, wordt
gesommeerd de exploitatie met
onmiddellijke ingang te staken.

Als dit uiterlijk 6 december a.s.
niet is gebeurd, zal de gemeente
voor sluiting van de hallen zorg-
dragen. In de brief wordt er ver-
der op gewezen dat mentegen de
sluiting bezwaar kan maken brj
de burgemeester of bij de voor-
zitter van de afdeling Recht-
spraakvan deRaad van State om
schorsingkan vragen van het be-
sluit tot sluiting.

In het gebouw van de stichting cen-
trum zelfzorg-initiatieven aan de
Boschstraat, waar de Aidsdag
plaatsvond waren verscheidene in-
stellingen en groeperingen aanwe-
zig om die voorlichting te verschaf-
fen. Het CAD was aanwezig om het
'spuitenomruilproject' nader te ver-
klaren. Een andere groep, de stich-
ting hospice, liet plannen zien om
ergens in ons land tot een centrum
te komen voor stervende Aidslij-
ders.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het duurde even,
maar uiteindelijk zong het meren-
deel van de aanwezigen gistermid-
dag de 'Aids-song' toch mee. Hel
lied werd gezongen aan het begin
van de Maastrichtse bijdrage aan de
World Aids Day. 'That's whal
friends are for' is de titel van het
liedje en de inhoud komt er op neei
dat alleen 'samen' het Aids-pro-
bleem bevochten kan worden. Dat
'samen' was de rode draad in alle
openingshandelingen en toespra-
ken van de Maastrichtse World
Aids-Day. Ruilproject

Ook werd er uitgebreide informatie
gegeven over zelfzorg-initiatieven
die vanuit Maastricht voor Aidspa-
tiënten en sero-positieven worden
gegeven. Verder kon het redelijk
opgekomen publiek discussiëren
over allerlei aspecten van de ziekte
met allerlei deskundigen.

Zo ook in de toespraak van de Maas-
trichtse wethouderJan Hoen, die
benadrukte dat iedereen - Aidslij-
der of niet - betrokken is bij het
Aidsprobleem. Teveel wordt vol-
gens hem nog gedacht dat Aids al-
leen een zorg is voor homofielen en
drugsverslaafden en dat 'normale'

'Iedereen heeft er mee te maken'
Aidsdag in teken

van samenwerking
burgers gevrijwaard blijven van de
nog altijd niet te genezen virusziek-
te. Verwijzend naar het buitenland
wees Hoen er op dat het tegendeel
waar is. „ledereen heeft er mee te
maken", aldus Hoen.

Ook mevrouw Bremer Schulte, de
drijvende kracht achter het Maas-
trichtse initiatief, wees op de „gi-
gantische epidemie die op ons af
komt." Die is volgens haar alleen de

baas te worden als we ons allemaal
verantwoordelijk voelen: „als we de
aidspatiënten en hun omgeving in
ons huis en ons hart opnemen."

Doel van de World-Aids-Day die ge-
houden werd onder de auspiciën
van de World Health Organization
was dan ook het geven van voorlich-
ting over Aids, zodat allerlei be-
staande vooroordelen uit de wereld
geholpen worden.

eventueel het Hof in Straatsburg,SEVENUM - Gedetineerden in de gevange-
nis Ter Peel in Evertsoord (gemeente Seve-
num) mogen geen affiches in hun cel ophan-
den die zich richten tegen de komst van depaus naar Nederland en rond de dood in een
aolitiecel van kraker Hans Kok. Het ophan-
den van dergelijke affiches wordt strijdig
geacht met de orde in de inrichting.

(ADVERTENTIE)

\j wij zijn
W begonnen met

afprijzen * m

damesmode kW
"ouvenderstraat 42-44

hoensbroek

(ADVERTENTIE)

W
De kleine zaak j^T" Wr~~~^^Kmet de W m^mmmmmm)\^^^_y I
grote service M PMBl^en grootste m

20 meter ■ Kwaliteit en E Bl"liü'l :ll'ilflß
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voorbij Rothschild M
Algemene Bank f Colani __^r

Gedetineerde mag
geen 'Kok'-affiche
in cel ophangen

derland in dezezaak in het ongelijk te stellenfolgens advocaat mr. H. Kersting uit Am-terdam wordt daarmee echter gehandeld in
trijd met de vrijheid van meningsuiting. Inen klacht aan de Europese Commissie voore Rechten van de Mens in Straatsburg
TaagtKersting namens een vrouw die in fe-
'ruari dit jaar korte tijd in Ter Peel zat Ne-

De gang naar de Commissie komt nadat de
advocaat en cliënte al bij de twee verant-
woordelijke instanties inzake gedetineerden-
beleid hadden aangeklopt. De enige weg die
dan nog open staat is de Commissie en later

Volgens Kersting wilde de vrouw drie affi-
ches ophangen in haar cel. Een van die affi-
ches was gericht tegen de komst van de Paus
naar Nederland. „Dit affiche is nooit strijdig
geacht met de strafwet", aldus Kersting. De
twee andere affiches gingen over de dood
van Hans Kok. De Amsterdamse rechtbank
veroordeelde woensdag een Amsterdammer
die zon affiche in zijn bezit had tot 10 weken
cel waarvan 8 voorwaardelijk. De affiche,
waarin justitiemensen, politiemannen, advo-
caten en anderen bedreigd worden en verant-
woordelijk gesteld voor de dood van Kok in
1985, is volgens de rechtbank opruiend.

Drieëneenhalve ton voor cursussen en bijscholing

steun provincie voor
betere arbeidsmarkt " Vastberaden hield de harde kern van de Schlagerfestival-fans een 'nachtwake' voor de

deur van het verkoopkantoor. Tegen twee uur 's nachts was de groep gegroeid tot vijftien
personen. Foto: FRANS RADE

'Ach, een beetje gek zijn we wel'

Nachtwake voor
Schlagerfestival

Limburgs dagblad *" provincie



CEUKENS, keukenappa-
atuur. Laag in prijs, met
farantie. R/J Handelson-
lerneming. Stationstraat
194, Nuth. Tel. 045-242602.
CANTELDEUREN, rol-
ieuren, sectiedeuren met
if zonder afstandbediening
n 23 maten direkt lever-
jaar. Afstandbediening,
:omputergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
agedeuren compl. met
:endervoor in uw auto.Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
jeulle. Tel. 043-641044!
riouthandel Landgraaf
/oor al uw bouw- enTUIN-
HOUT, ook geïmpreg-
neerd, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, stookhout
gemengd ’7O- per m3.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
iissenbosch-Landgraaf.
fel. 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).
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.

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-
Quaedackers. Laurastr.

!8 biedt aan: LEREN rok-
ten, broeken, leren jassen
PW), prijzen v.a. ’20,-;
;xcl. joggingspakken, trai-
üngspakken. polo's etc.
45-462000. Alleen v. han-
leL
?e k. anüeke OPASTOEL,
ïalspiegel, paardeham en
ïog meer kleingoed, tel.
145-462124.
7e k. eiken WANDMEU-
3EL tel. 045-417602.
iratis af te halen TEE-
.AARDE, 045-412046.
?e k. oude MIJNLAMPEN,
>ude strijkijzersen koperen
vaterpomp. Danielstr. 1
ïchaesberg.
?e koop SKI'S’ 100,-. Mgr.
jemmensstr. 36 Nieuwen-
ïagen.

AQUARIUM 125x40x40 in
lieuwstaat, geh. compl. +
>lanten en vissen. 045-
-17176.
'iken balk met smeedijzer
KAARSLAMP ’ 150,-- 6

:aars kroonluchter ’50,-.
lertstr. 4 Heksenberg.

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

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

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

Heerlen
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

WINTERAARDAPPE-
LEN, kleinbinties v.a. 25 et
p. kg afgehaald, fritesaard-appelen 100 kg ’ 35,-, uien 5
kg ’2,50, wortels 5 kg
’2,50. Veendrick, ing. kas-
teel Amstenrade.
Te k. lange BONTJAS mt.
42. Tel. 045-212949 na 16.00
uur.
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. Ookbetonplaten 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.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuween gebruikte
tas-, kolen-, olie-, hout- an-

eke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Mooie SLAAPBANK te k.
Tel. 045-213065.
Pracht noten WANDMEU-
BEL als nw. Vr.pr. ’ 775,-;
noten buffetkast hoog ge-
sloten model. Vr.pr. ’ 675,-;
045-323830.
Koopje! Zeer mooi Lode-
wijk BANKSTEL als nw.
Vr.pr. ’ 2000,-; 045-323830.: Stalmeier Music

Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253
Voordelige aanbiedingen

en occasions op allerlei gebied.
Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,

[ blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.
Eigen service- en reparatiedienst.

OPENHAARDHOUT
eiken, droog op maat gez.
en thuis bez., ’ 85,-/m3. Te!.
045-270585.
VIDEO VHS Sanyo met af-
standb.. 8 maanden oud te
koop, als nieuw. 045-727669.
Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
soit. TV Occasioncenïrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
Te koop 2 ROLLUIKEN
metaal, kleur bruin. Maten
2.40x1.40 en 2.86x2.75. Tel.
045-227746.
MICRO Furnace verkrijg-
baar op Treebeekstr. 169
Brunssum.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan de Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

toelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.
ANKSTELKUSSENS!
uime keuze. Stoffeerderij
avelsberg. Einderstr. 12,
erkrade, 045-452189.
e k. oud zilveren GUL-
ENS en rijksdaalders.
el. 045-714336.
EYBOARD met adapter
i statief voor ’3O-
-mnd.; drumstellen, com-
1. met bekkens voor ’ 30,-
-mnd " Fender-gitaren en
ïrsterker voor ’ 30,-
-.mnd- orgels, gebruikt,
Dor ’ 30- p. mnd. Verder
les op muziekgebied,
'onderdag koopavond tot
1.00 uur. Muziekhuis Lya-
a, Mauritsweg 48, Stem.el. 04490-33227.
'raadloze TELEFOONS
.a. ’ 150,-, 3 mnd. gar. Info
15-220902 b.g.g. 06-
-2127702.
e k. Schneider PC 1512
»D met zwVwit monitor en
übbele diskdrive 5V* en
>ystick compl. m. pro-
ramma's. Tel. 045-214836.
e k. FORD Stationcar bwj.
ie mnd. '81, APK-gek.,
;v. te k. 1 nw. diepvriezer
50 ltr. ’ 350,-; Tef 04490-
-5518.
iPRUIMING: zeer goed-
oop inruil-koelkasten,
fasiornuis - wasautom.,
;ethoek enz. Kissel 5, .
leerlen üo Glasmy.
xtra St.-Nicolaas en kerst-
orting op nieuwe en ge-
ruikte MEUBELS. Zeer
ael keus. Kouvenderstraat
18, Hoensbroek.
ttentie. Schoenen 3 paar
alen 2 paar betalen. Dani-
en 50, Geleen 04490-
-2264/52845 t/m 24 dcc.

Te k. THERMO-
PEENGLAS versch. maten
’5O,- p.st. Kloosterlaan 27
Schinveld. Tel. 271193.
Te k. Yamaha ORGEL
Electone B 605, zjj.a.n. Tev.
tv-kast, d. eiken. Tel. 04492-
-4316.
Te k. BANKSTEL 3-2-1.
Tel. 045-258611 na 18.00 uur.
Te k. le dag env. Ned. on-
beschr. 60% beschr. 30%.
04490-15657.
Te k. nieuw klassiek mo-
dern BANKSTEL bekleed
met originele Hofmanstof.
Tel. 045-215631.
In opdracht van bank:
FIJNKOSTSPOELING,
wandkoeling, fïjnkostsnij-
der, koelcel, winkelrekken
enz. Tel. 043-471637.
Te k. BANKSTEL 3-2-1,
lichte kleur stof, ’650,-.
Tel. 045-421207.
Te k. BRANDHOUT ’40,-
-per m 3. Tel. 045-412852.
Te k. compl. BABY-UIT-
ZET en pakjes tot 2 ir., oa.
babybedje met hemel, com-
bi kinderwagen (Princess),
box, enz.; bruidsjurk wit
met toebeh., mt. 38. Alles
i.g.st. Burg. Jongenstr. 26
Nieuwenhagen, liefst na 19
uur.
2e hands MEUBELS te
koop. in- en verkoop ook
antieke meubels. Meubel-
hal Meerssen. Zr. Pala-
diaplts. 28. 043-644172.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tvFrank
8.V., Bokstr. 33. Heerler-
heide. Tel. 045-213432.

Hobbymachines
jor hout- en metaalbewerking, grootste sortering in
mburg, o.a. Robland, Scheppach, Emco, Elektra,
oolmac, Huvema, elektromotoren 2 pk 220 V ’ 198,-;

lintzaaqmachine ’ 695,-;
Naebers

Ganzeweide 181, Heerlen-Noord (Heerlerheide).
Tel. 045-211941. Geen koopavond.

Werkkleding
veralls, broeken, jassen, truien, jacks, parka's, body-
armers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
alen neus, enz. enz. Bij: K. Stienstra en Zn. Wagen-
:hutsweg 21, Palemig-Heerlen, tel. 045-722334.
lETSEN betalen in termijnen is nu mogelijk, d.m.v. de
aleigh credit-card. Bij fietsen onder ’ 100,- zelfs zon-
er aanbetaling. Rente 1,3 p.m. 1e betaling na ±30 da-
en bij Fa. Suëstra, Susteren, 04499-1379.

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Tek. weg. omst. antiek: bie-
derm. KAST; Louis-Philip-
pe bankje + fauteuil; 2 eet-
hoeken; kleinmeubelen +
div. kleingoed. Tel. 045-
-225446.
Te k. prima WASMACHI-
NE comb. Zanker of AEG
met garantie, tel. 045-
-314914. -

Te k. gevr. HALTERBANK
met toebeh. Tel. 045-453045.
TUINHOUT div. houtsoor-
ten in alle afm. ook geïm-
pregn. teg. zeer scherpe
prijzen. Houtzagerij Win-
dels, Bouwberg Brunssum.
045-270585.
ELECTRONICA dump
materiaal w.o. Variac's,
scheidingstrago draadpot-
meters. Treelbeekstr. 169,
Brunssum.
Te k. 2 eiken DRESSOIRS
en Comptoise klok, iets ap-
arts. Tel. 045-223643.
Tek. ANTRACIET(nootjes
4) en syntraciet (vierkante
eierkolen). f 15,- per zak.
Gratis thuisbezorgd, goede
kwaliteit. 045-229685.
Te k. AANHANGWAGEN
i.g.st. Prijs. ’450,-. Tel.
04490-41546. Jasmrjnstr. 15,
Geleen.,
Voor vrijetijd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.
Te k. HONDEKAR.
Pr.n.o.t.k. 04490-18224.
Te k. COPIEERAPPA-
RAAT, koopje. Tel. 04450-
-1209.
Te k. Amiga 500 COMPU-
TER met kleurenmonitor,
softw. en lektuur, 045-
-257284.
Te k. nieuwe KETTING-
ZAAG merk Echo semi-
prof., 35 cm. blad, prrjs
n.o.t.k. 045-270339.

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 m 2,boven 50 m 2gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len).

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.
Te k. KLEUREN T.V. 16 k.
met afst. en projector m. ge-
luid en camera. Üterweg 91,
Heerlen tel. 045-215199.

Grote partij rode Mulder
PANNEN tel. 045-715477-
-740112.
Te k. Zibro Kamin, ver-
plaatsbare OLIEKACHEL,
tel. 045-325656.
Te k. Farfisa KEYBOARD
FK 55, stereodrumcompu-
ter Roland TRS 505. Tel.
045-314180.

Te k. SKI'S 1.75 m + bin-
ding + schoenen mt. 42-43

’ 250,-; Tel. 045-256561.
Te k. z.g.a.n. eik. rustiekAUDIOREK. Tel. 045-
-315944.
Lemotex LEDERHAN-
DEL. Het adres voor klein-
en groothandel. Alles tegen
bodemprijzen. Voor mf.0652-127526.
Te k. handgesch. KERST-
GROEP v.a. ’ 75,- tel. 045-
-258583.
Electron. ORGEL merkYamaha C-35 N te bez. za.
en zo. na 15 uur 045-311553.
Te k. AMIGA 500 + printer
en software tel. 045-326321
na 18 uur.
Europees eiken BALKEN,
planken en platen in alle
afm., zeer scherpe prijzen.
Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. 045-
-270585.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348,' Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

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

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -
wassen - HiFi-stereo

kleuren-tv - video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarige apparaten uit de
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Compact disk
disk FB2/F92

Geen ’ 379,- of ’ 248-
-maar ’ 198-

Maar ook: 4 CEC
platenspelers ST2lo,'per

stuk geen ’ 248,- of
’148,-

-maar ’ 98,-.
Maar ook: 3 Audio Sonic

music centers, SMCSB63,
per stuk geen ’ 298,- of

’ 248-
-maar ’ 168,-.

Maar ook: 10 Technics
luidsprekerboxen 583405,
per stuk geen ’ 128-of

’99-
-maar ’ 78,-.

Maar ook: 4 Pioneer audio
racks X2500, per stuk geen

’ 1450-of ’ 898-
-maar ’ 598-

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Manou SALONTAFEL an-
üeke eethoek. 045-710918.

ST.-NICOLAAS- + zw.pie-
tekost. te huur. Tevens
kerstmankost. Bijsmans,
Mgr. Schrijnenstr. 31, Bek-
kerveld, tel. 717608.
Nabij centrum Heerlen:
mooie gemeub. KAMER,
alle comfort, v. nette werk.
mensen. Schaesbergerweg
43, Heerlen, 045-724226, na
18.00 uur, za. na 11.00 uur.
Te h. BOYENWONING,
grote woonk., 3 slpk., lig-

ad, aparte ing. Heerlen na-
bij centr. Huur ’575,-
-p.mnd. Tel. 045-443179.

Te huur
luxe

appartement
m. 2 slpk. Weyenweg

135A, Brunssum,
tel. 045-211450.

APPARTEMENTEN te
huur te Kerkrade, tel. 045-
-454708.
Gemeub. ZIT/SLPK. cv.,
douche en keuk. Pannes-
heiderstr. 1 of 19,K'rade.
KAMER te h. in Hoens-broek, beg. grond, metkookgel., douche, wc, cv.
045-225514.
Te h._gemeub. APPARTE-
MENTEN pr. mcl. verw. +
water vanaf ’740,-; mnd.
tot ’ 865,-; mnd. Inl. 04405-
-1584.
Mooie gemeub. KAMER te
huur, met cv., te Valken-
burg. Tel. 04406-12875.
APPARTEMENT te Val-
kenburg-Houthem geh. ge-
meub. slaapk., woonk.,
badk. met ligb., keuken en
berging ’765.-; per mnd.all-in.Tel. 04406-41427 na 18
uur.
Gemeub. ZITSLAAPKA-
MER met eigen aparte keu-
ken, Dorpstr. 34 Schinnen,
na 16 uur.
Wegens dubbele zaken t.h.
in 'f centrum v. Heerlen het
alombekende: WIENER-
CAFE. Dit horecabedrijf
met zijn schitterende inte-
rieur en rijn geweldige lig-
fing is vrij van brouwerij en

iedt enorme mogelijkhe-
den. Voor ml. 045-714336.
Te huur gemeub. KA-
MERS. Hoßskuilenstr. 1,
Eygelshoven.
KAMERS te huur met vol-
pension te Hoensbroek.
Tel. 045-214804.
VALKENBURG kamers te
h. 3 min. v. station, vrije
opg. Tel. 04406-15323.
Te h. MINI-APPARTE-
MENT te Heerlen-Bekker-
veld, voor 1 pers., m. vast
werk. Zitk., slpk., keuk.,
toilet + douche v. gebr.
max. 3 pers. m. berging +
tuin. Vry 1-12. Huur ïncLcv
+ elec. ’625- p.mnd. Te
bevr. 045-420821.

I Te h. gem. KAMERS v.a.
f35- all-in p. mnd. Lot--1 broekerweg 19 Hoens-- broek. Tel. 227291.

> Te huur gemeubileerde
I APPARTEMENTEN en

femeubil. kamers 045-
-57090.

_
Te h. gemeub. KAMER.
Kleingraverstr., Spekhol-

I zerheide. Tel. 045-413443.. Te h. ruime ZITSLAAP-
KAMER, Kerkrade/weg 42,; Heerlen.- SCHAESBERG, apparte-
ment mcl. centr. verw., gas,

3 water, licht ’ 525.- p. mnd.

* Huursubs. mogelijk. Voor
50+ all.staamde. Tel. 045--; 313239.
Te h. gemeub. ZIT-

f /SLAAPKAMER met wc,
douche en keuken; alleen; dames. Tel. 045-720350.. 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.
f 04490-75359.- Jonge PAPEGAAIEN, 2 jr.

.spraakgarantie, ’ 175,-. ïn-

" ruil mog., papegaaienkooi
vanaf ’59,50. Flamingo,

7 Meerssenerweg 15, Maas-s tricht, 043-634945.- Te k zat. 3 dcc. as. va. 10.00
uur. jonge + oude POST-DUIVEN af ’50 - per stuk,, uitzoeken, ras Janssen A-v.

3 Loon-v.d. Wegen 1988, lemidf, 3e eendf, I+3 jong.
Apollolaan 14, Nieuwenha-- gen, 045-310009.

" POEDELTJES te k, zeer
mooi. Thull 30a Schinnen.
Te k. Yorkshire TER-
RIERTJES zeer klein, tel.
04490-71833.
PAARDEDEKENS af ma-
gazijn. Nergens goedkoper.
Zat. van 10 tot 16 uur. Sit-
tarderweg 72A, Heerlen.
Duitse HERDER teef, 11
mnd., lief v. kinderen, va-
der Üran Wildsteigerland
weltsieger. Weg. tijdgebrek.- Reeweg 100, Abdissen-> bosch-Landgraaf.- Weg. omst.hed. goed tehuis■ gezocht voor zeer mooie- HERDER, koopje, tel.
04490-38119.- St.-Nicolaas aanbieding:- Bij aankoop van een kooi

i zangkanarie, dwergpape-
faai, valkparkiet, graspar-

iet, zebravinkje, band-. vink, hamster, gerbil of ko-. rujn gratis. Ruime kollektie
tamme en pratende pape-

gaaien, kakatoes en ara's,
t Nu gratis kooi. Kooien zijn
i. zeer laag geprijsd, overtuig. u zelf. Woensd. 30 nov..
" donderd. 1 dcc. en vrijd. 2
} dcc. tot 21 uur geopend.1 HANDELS, Pr. iVlaurits-- laan 2, Beek, tel. 04490--, 75359.; Te k. DWERGTECKEL-

" PUPS, 7 wkn.. ontw. +

' geënt. Nieuwenhuisstr. 61
Hulsberg.- Te k. YORKSHIRETER-
RIERTJES, kennle Oos
Heim, Langstr. 50 Schim-

-1 mert. Tel. 04404-1527.
1 Te k. jongeMechelse HER-- DER, reu, 5 mnd. oud. Tel.. 045-716509.

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 CÖCKER-- SPANIEL, reu 7 mnd.,

l" blauwschimmel: Golden
Retriever teef, 6 mnd. met

I stamboom. Beide zindelijk,
diverse pups van 8 weken
zoals Duitse Herder, Groe-
nendaler, Labradors en

" Boomerhondjes. Allen in-
-3 geënt + dierenpaspoort.
>. Tel. 040-863946.

" Te k. YORKSHIRETER-- RIERS 7 wkn., ontw. + in-: geënt. Tel. 045-719364.

' Te k. HAFLINGER, 2 jr.
i oud m. stamb. Tel. 04406--\ 16094.

Tek. DOBERMANN, reu, 5
mnd. oud. Na 18.00 uur. Tel.; 045-210298.- Mooie en gezonde Perzi-

sche KITTENS te k. 045-
-420585.
Te k. PONY'S, ook inge-
spannen, geitjes, parel-
hoenders. 045-
-451670/455144.
Te k. prachtige duitse en

| mechelse HERDER, 1 jr.,
koopje. Kerkstr. 33, Übach
o. Worms.

; Te k. WOLFSHERDER te-
gen lichte vergoeding, teef,

' 8 mnd. oud, 045-220535.
■ Perzisch crème en creme-

" /wit KATER te koop met■ stamb. en ont. Tel. 1)4490--. 25519.

" Te k. DWERGSCNHAUT--1ZERPUPS, 04920-24730.

' Te koop zwarte POEDEL■ met papieren, 11 mnd. oud.- ’ 150,-. Tel. 045-215614.
: tek. jongezwarteKIPPEN.; Bij 10 stuks 1 gratis. Zolang

de voorraad strekt. Henk- Ploemen, Broekhuizenstr.
! 53 B Rimburg. Tel. 045-- 320229.- Te k. weg. ziekte prachtig■RIJPAARD 6 ir. m. papie-■ren tev. 2 zadels dames en. heren, kopstuk m. toebeh.
i tel. 045-270083.
iTe k. hefHONDJE boeren-
fox, 14wkn., ’ 50,-. Tel. 045-

-■ 410413.

ANWB auto- + motorrij-

' school Wischmann & Zn.,- Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-

-1 feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 of Daf 2800 Spa-
ce Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma 07-01-89.
Start cursus gavaarlijke
stoffen 08-01-89.

BMW 316 '81, APK 11-'B9,
bijz. mooi, elke keuringtoe-
gest. ’5750,-. Tel. 045-
-455778.
Te k. FORD Taunus 1600 L
bwj. '78, APK tot 17.04.89
i.g.st., brede banden en vel-
gen. Tel. 04493-1582.

Opel KADETT 12 N '81
’5200,-; VW Golf D '79

’ 3900,-; Kadett Caravan '78

’ 2200,-; Rekord 1900 N '79

’ 2400,-; Datsun Sunny
coupe '79 ’ 2900,-- Renault
5 GL '81 ’2950,-; Mitsubis-
hi Galant '80 ’ 2800.-; Sap-
poro 1600 '79 ’2500,-;
Toyota Celica Liftback '78
’2100,-; Ford Fiesta '78
’1750,-; Mazda 323 '77
’1300,-; Honda Civic '81
’3900,-. Oude Landgraaf
101, Schaesberg-Landgraaf.
Tel. 045-311078.
Te k. Opel KADETT Sta-
tioncar 1.6 diesel, bwj. 1986,
wit, 3-drs., i.z.g.st. Tel. 045-
-461134.
Te k. Ford TAUNUS 1.6
Stationcar, bwj. 1979, i.g.st.,
’2000,-. 045-461134. _(
CITROEN GSA '81, nw.st.,'
vaste pr. ’ 2500,-. Tel. 045-
-415528;
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
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 in Lim-
burg! 045-254049.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen ËV,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
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. NISSAN Kingcap 4 x
4 m bwj. 7-'B6 m. verwarm-
de en verlichte hardtop,
alarm, 4 nwe. banden 225
trekh. voor en acht, spat-
bordverbreders. 045-
-312132.
Tekoop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
DATSUN Bluebird, '81,
aut., LPG; zien iskopen. Op
de Knip 63, Terwinselen-
Kerkrade.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of def.
geen bezw. 045-720200.
Zien is kopen! HONDA Ci-
vic i.z.g.st., APK-gek. Vr.pr.

’ 2000,-; 045-323830.
Te k. OPEL Manta A, bwj.
'73, gerest, en uitgeb APK,
veel nw. onderd., alleen v.
liefhebber. 045-351570.
Te k. VW Kever '75 i.z.g.st.
Tel. 045-464330 van 10 tot 16
uur.
Te k. RENAULT 25 Turbo
T diesel bwj. '84, APK, km
110.000 met trekh. Vr.pr.

’ 18.000,-;Tel. 045-451715.
Te k. weg. omst.hed. PEU-
GEOT 505 GR, bwj. '81,
i.z.g.st., APK, nw. band. etc.
TeL 043-641196.
Te k. Ford ESCORT XR3,
wit, bwj. '81, aparte uitv.,
i.z.g.st. Crostolostr. 32,
Stem.
BMW 525 bwj. '81, vele ex-
tra's, te.a.b., APK 7-'B9. Tel.
04490-53319.
Te k. Opel SENATOR 2.8
bjw- '79, autom., APK gek.,
i.z.g.st. Lindersstr. 10 Ge-
leen (Lindenheuvel).
VOLVO 480 ES 1987-Volvo
244 DL 1985; Volvo 360 inj.
2 ltr. 1096/1985; Volvo 340
DL diesel 1985; Volvo 340
DL 1.7 1986. Autobedrijf
Klijn, industrieterrein de
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Te k. MITSUBISHI Starion
turbo m. lichte schade. Dr.
Poelsstr. 17 Hulsberg.
Te k. v. le eig. prachtige
MAZDA 626 coupé, bwj.
'83. Tel. 04450-1209.
Te k. Toyota COROLLA 16
DX liftback, 5-drs., '86,
nw.pr. ’ 29.000- vrjir.
’16.000,-. Inr. mog. Tel.
04450-3617.
RENAUTL 18 GTL combi
1982 m. underfloor, lpg en
trekhaak, ’3800,-. 04490-
-15770.
Te k. VOLVO Amazone,
i.g.st., met apk, bwj.'69. Tel.
04454-1920.
Te k. AUDI 100 GL 5 E,
bwj.'Bo, apk tot 3-89,
vraagpr. ’3000,-. 04454-
-2092.
Honda ACCORD 2.0 Luxe,
bouwjaar 1986, km.st.
40.000. Autobedrijf A.Klijn,
industrieterrein De Kou-
men 7, Hoensbroek, 045-
-220055.
Tek. KEVER 1303, bwj.'73,
div. onderd., in g.st, nw.
uitlaat, vraagpr. ’ 3000,-.
Tel. 045-4570371
le eig. mooieRENAULT 18
TL stationcar, bwi.'Bo.
Demstr. 26, Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT City,
bwj.'7B met apk, vraagpr.
’1450,-. Tel. 045-728227.
Te k. PEUGEOT 104 GR
'80, i.g.st., vraagpr. ’ 2000,-.
Te bevr. Gijsenstr. 11,
Landgraaf, 045-318475.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
bwj.'77, apk tot '89. + Lpg,

’ 1350,-. Tel. 045-323823.
Opel REKORD '77, mot'B4,
2 ltr. E, 20.000 km, alu-wie-
len, trekh., t.e.a.b. 045-
-454961. Veldhofstr. 57,
Eygelshoven.
VOLVO 740 Turbo benzine,
bouwjaar 1987, km.st.
34.000. Autobedrijf A. Klijn,
industrieterrein De Kou-
men 7, Hoensbroek, 045-
-220055.
RENAULT 5 TL 1986; Aus-
tin Mini 1000 1987; Opel As-
cona 1.6 S 1984; Opel Corsa
1.3 Club 1987; Opel Kadett
1.2LS 1981/1986/1987: Sko-
da 120 LS 1984; Range
Rover 1976. Autobedrijf A.
Klijn, industrieterrein De
Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055. ■
TOYOTA Tercel coupé,
bwj.'Bo, 5 speed, grijsmet,
apk, nwe. banden enz., pr.
’3450,-. Tel. 045-319328.
Tek. BMW 316, blauw bwj.
aug. '80. Gov. Flinckstr. 103,
Heerlen, na 15 uur.

Te k. FIAT Ritmo 75 CL,
bwj.'B3, apk tot '89, i.z.g.st,
’2750,-. Tel. 045-323178.
Alfa GIULIETTA bwj. '81,
vr.pr. ’2950,-; Renault 5
bwj. '81 ’ 1450,-APK. Hee-
renweg 248, Heerlerheide.
Koopje, Toyota COROLLA
liftb. (sportwagen) 1.6, bwj.
77, APK 8-'B9, radio ’ 550,-.
Tel. 045-740608.
Te k. Toyota COROLLA
'85, 4-drs. Tel. 045-214341.
Te k. apart mooie PEU-
GEOT 205 GR 5-drs., 5-bak,
kl. goudmet., bwj. '84, i.n-
w.st. ’7950,-; Inl. 043-
-254462.
VW GOLF 1600 CL, bwj.
'83, APK t/m aug. '89, 5-bak,
sunroof, gasinstalL, sport-

' velgen. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-218194.
Citroen Visa 11 E Leader
uitv., kl. metall. grijs, bwj.
'6-'B6, 40.000 km. Inl. 045-
-444117.
.Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW enz. Robby's
auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. Opel ASCONA 1.9 S
bwj. '79, excl. mooi, APK
tot nov. '89. Vr.pr. ’ 2250,-.
Prof. v.d. Waalsstr. 8
Hoensbroek.
MERCEDES 190 diesel, n.
type, bwj. '85, kl. bl. zwart
metal., ± 95.000 km, veel
extra's, le eigen. Inr. mog.
Autobedrijf Boschker +
Zn, Heerlerweg 67 Voeren-
daal. Tel. 045-751605.
AUTO'S te k. gevr. Loop-,
sloop-, schadeauto's. Bet.
’4OO- tot ’15.000,-. Bel.
045-422217.
Ford Orion 1.6 L, met lpg,
'85, ’ 14.750,-; Opel Kadett
Caravan Diesel, 5-drs., '85,

’ 15.750,-; Ford Sierra 1600.
4-drs., '85, ’15.500,-; Opel
Kadett, 1.3 LS, '86,

’ 15.000,-: BMW 316, 4-drs.,
yB6, ’23.750,-; Opel Kadett
1.2 S, '80, ’5250,-; Ford
Sierra Diesel, '83, ’9OOO-;
Opel Rekord Berlina 2 L,
'83, ’ 12.000,-; Ford Taunus
1600 Bravo. '81. ’5750,-;
VW Golf 1300 '80, ’ 5500,-;
Suzuki Carry Minibus, grijs
kent., '83, ’5000.-; Ford
Granada, '80, ’ 4000,-; VW
Passat, '80, ’2900,-. Auto's
met Bovag-garantie. Inruil
en financiering. APK-keu-
ringsstation. Autobedrijf
STAN WEBER, Baanstr.
38, Schaesberg. 045-314175.
Terug van financierings-
bank: BESTELBUS Ci-
troen C 25 Benz, '83,
’6500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738/04498-54510.

Jurgen
Autocentrum

Alle nieuwe types
Mercedes uit voorraad

leverbaar
Mercedes gebruikt:

300 SL, '87, blauwzw.
250 D, '85, roodm.
250 D, '85, rookzilv.
240 D, '84, groenm.
Mercedes 200, '83, groen-
met.
200 T, '84, groen
200 Aut., '87, blauw.
190 D, '85, groen
190 E, '85, antraciet
190E Aut.,'B6 blauw
190 E, '87, blauwm.
190 E Aut., perl.muth.
190,87 do.blauw
280 S, '79, groenm.
300 D Aut., '77

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

'85
ANDERE MERKEN

Audi 80 Quattro '87
Audi 100 CC Avant '84
Audi Quattro 2.2 coupé '87
Austin Metro 1.3 aut. '86
8MW31610-'B5 rood
BMW 524 TD autm. '86
Ford Escort 1.3 CL, '86, wit
Ford Sierra 1.6 CL 4-drs.

'87 blauw
Honda Civic Aut., '84
Lada Samara '87 beige
Mazda 323 1.3 LX 3-drs.

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

'87 blauwm.
Opel Ascona 1.3 S '81

Langheckweg 36-40
Kerkrade

industr.terr. Dentgenbach
Tel. 045-452570

Saab
99 beige 2-drs '77
99 bruin 2-drs '81
9004-drs. aut '83
900lwit+LPG '84
900 Turbo 16S „Airflo". '84
900 Turbo 3-drs. zeer mooi

'85
900 Turbo Silver Airo ... '86
900 3-drs. div. extra's... '87
9001 5-drs. blauw '85
90015-drs. zeer mooi

'12-84

Lancia
Prisma 1600 sportv '85
Prisma 1600 I.E. symbol....

'87
Thema V6airc. aut '86

Overig
Fiat Croma diesel div. ex-
tra's '87

Kompier
Saab-Lancia-dealer
Akerstr. 150 Heerlen

Tel. 045-717755

RENAULT 18 GTL station-
car, bwj. '82, i.z.g.st. met
veel extra's, ’4900,-. Tel.
045-753320.
Te k. DATSUN 100 A cou-
pé, 1977, mooie auto,

’ 1350,-. Tel. 045-460734.
Tek. VOLVO 244 GLE met
lpg, bwj. 1980, bijz. mooi.
04499-4220.
Autobedrijf M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:
Opel Kadett 1200 S hatch-
back '84, le eigen.; Opel As-
cona 16S '83 le eigen.;
BMW 525 lpg als nieuw '80;
Ford Taunus 1600 deluxe 4
drs. '77 inruiler. Fina. Gar.
Inr. mog. Wilehelminastr.
146, Hoensbroek.
Van de goede Sint: ALFA
Romeo GTV '80 APK
’2950,- Dorpstr. 22, Bruns-
sum
MINI 1100 Special bj. '79
APK 7-'B9 100% in orde tel.
045-273340.Brunssum.
Moet weg! KADETT 1.6 SGT '86, rood, 42.000 km,
i.z.g.st., met alarm, sportuit-
laat + spruitstuk + winter-banden op velg. Heerler-
weg 45, Voerendaal, tel.045^751278.
Te k. MERCEDES 280 CE
Coupé aut. bwjr. '81, kl.
lichtblauwmet., met origin.
tax.rapp. en vele extra's,
o.a. electr. schuifdak, nw.
16 inch sportvelgen met
banden, sec. grill, wissers
voor koplampen enz. enz.Auto verkeert in abs.nieuwst. Trichterweg 125,
Brunssum (Treebeek).
Te k. zeer zuinige FORD
Fiesta 1100 de Luxe mBom. sunroof, goudmet., APK12-89, bijzonder mooi,
i.z.g.st. Vr.pr. ’3750,-; Tel.045259809.
VW GolfLS mBo i.pr.st. m.APK tot '90. Rdr. Hoenstr.
181 Hoensbroek.
Te k. OPEL Ascona 16Dbwjr. '83 i.pr.st. m. APK tot
'90. Rdr. Hoenstr. 181Hoensbroek.

Alfa Romeo Specials
33 1.3 Junior 1988, 33 1.3 Super 1987; Sprint 1.7 QV

1988, Giulietta 1.8 1979; Giulietta 2.0 1981;
Giulietta2.o 1985.

Autocentrum Sanders b.v.,
Akerstr. 128 Brunssum,

tel. 045-251644.
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.
FRANS VANHAUTEN
biedt aan: -Porsche 911 Tar-
ga '78; Porsche 911 coupéW
79; Porsche 911 Targa '77;
Porsche 911 coupé R '79;
Porsche 911 Targa B '76;VW GolfGTI all. extra's '86;
Audi coupé Quatro model;
Saab 900 Turbo GL '85;
Ford Sierra 1.6L 3 drs. '86;
Opel kadett 1.3 S zw. '85;
Seat Ronda 1.5 GLX '84;
VW Golf 3-drs. wit '86; Saab
900 GLI 4 drs. '84; Ford Es-
cort 3 drs. '86' Volvo 345 2
liter 5 D '85; Ford escort 5
drs. " '82; Opel Ascona z.
mooi '83; Volvo 345 GL me-
tall. '82; Opel Kadett 1.3 lpg'81; VW Golf 1.3C sport '84;
VW Passat 1.6 diesel '84;
BMW 320-6 cyl. autom. Lpg
'79; Mazda 626 4 drs. metaÏL'80; Opel Kadett stationcar
'81; Alfa Sus 1.5 sport '81;
Honda Civic opknapper
'78; Volvo 242 DL lpg 79;
Peugeot 104 GL 5 drs. '81.
Hoge inruilprijzen. Eigen
werkplaats. Snelle en dis-
crete financiering. Event. 6mnd. topgarantie. Event.
leenauto APK klaarmaken
Autobedrijf Frans Vanhau-
ten, hoek Kaalheidersteen-
weg/Dentgenbacherweg
Kerkrade, tel. 045-423288.
Te k. OPEL Manta 18 S
autom. bj. '84 APK 11-'B9,
tel. 045-222579.
Tek. MAZDA626 GLX 2L.
model '84 Pullman inter.
sportvel. el. spiegels, ruiten,
centr. deurvergr., techn.
opt. i.z.g.st. pr. ’14.250,-.
Tel. 045-457225 na 18 uur.
Weg. gezinsuitbr. te k. erg
mooie RENAULT 5 GTL
bj. '82 APK 10-'B9, kl. lichtbl. metall. vr.pr. ’3750,-.
Tel. 045-416257.
VW POLO de luxe M '80,
bijz. mooi, 3-drs. APK, ra-
dio ’ 2750,- tel. 045-454087.
Te k. MERCEDES 300 D
met veel extra's bj. '79 i.g.st.
045-458126.
Tek. Ford CAPRII6OO aut.,
mooie auto, bj. '81 ’4750,-
-045-222451.
Te k. OPEL Senator 3.0 S,bj. '80 i.g.st. ’ 5900,- tel. 045--444584.
Tek. MAZDA 323 1,3, 3-drs.
bj. '81 i.pr.st., 72000 ’4250,-
-tel. 045-210154.
G.G. AUTO'S en Shop
biedt aan: Escort diesel1985; Escort laser 1984; Es-
cort Bravo 11 bj. '81; Opel
Kadett 5 drs. stationcar die-sel 1983; Kadett stationcar1200 1983;Kadett 1200 1980;Opel Rekord in nieuwstaat1979; Honda Accord zeld-zaam mooi 1984; Honda Ci-
vic 1981; Fiat Ritmo spec.
1983; Citroen BK 16 TRS
met veel extra's 1983: Ci-
troen Visa GT 1982; Mazda323 automaat 1983. Diverseinruilers. garantie vanaf’5500,-. Inruil mogelijk, fi-
nanciering, APK Let op
ook het adres voor al uw
auto-accesoires. nu veel
aanbiedingen voor de feest-
dagen. Tot ziens!!! G.G.Auto's en Shop Heerenweg
284-286, Heerlern, tel. 04?
224172.
BMW GSI '71, APK i.g.st.
Inruil mog. R. Visscherstr.
7 Molenberg-Hrl.
Senator 3 1. I 1988; Merce-des 190 E 1985; Kadett3-drs. 13 N 1987; Kadett
3-drs. 16 S 1987; Kadett5-drs. 16 S autom. 1985;
Corsa 12 S TR 1986; Corsa
15 D 3-drs. 1988; Escort ca-ravan 16 D 1985; Kadett 13
N 5-drs. 1986. Inr. + financ.mog. 1 jaargarantie. AUTO-
HANDEL J. Buisman, Ste-
venburg 1. 045-323800.
Schaesberg-Landgraaf.
Zeer zuinige DATSUN 100A F2, nov. '78, 100% goed,APK 22-1-'9O + ’950- 045--323796.
Te k. heel zuin. Ford FIES-TA bwj. 78, APK, sport-velg., 100% loop. Vr.pr.

’ 1250,-. Hazenstr. 44
Schaesberg.
Te k. Alfa GIULIETTA
i.z^g.st., veel vernieuwd,
APK gek. Vrpr. ’2250,-.
Palmstraat 60 Passart-Zd.

Te k. GOLF LS 1600 bwj.
'79, 2e eigen., perf. onderh.
Vr.pr. ’3950,-. Tel. 045-
-414659.
Tek. BMW, type 730, bj. '78,
i.pr.st, APK tot dcc. '89,
sportwielen, kl. blauw,
’2600,-. Tel. 04492-1260.
Te k. GOLF met ace. vr.pr.

’ 1850,-. Tel. 045-216373.
AUTOSERVICE Haleco
BV, Daelderweg 27 Nuth.
Tel. 045-242192 to. de Ma-
kro, VW Golf diesel, bwjr.
'85. Mazda 323 autom. bwjr.
'80.

TOYOTA Carina bwj.l
rood, i.z.g.st, APK 9
f 4000,-; 045-462403. J.
Ford ESCORT 1.6 L,l
lpg. bjw. 1983. uitst. fderri., ’ 9500,-. 045-4163»
Tek. FIAT 133, APK. kf
en zuinig, i.g.st., ’ll5l/
045-454115. .
VW GOLF 1.6 automT
type '80, ’3250,-, APKJ'
mooi. Tel. 045-454087. J,. Part. biedt aan FORD Sfc
ra 1.6 Laser le eig., 66A
km, bwj. 1985, zeldz*;
mooi. Tel. 045-442125. u

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

15.000 Opti-BeltJ
V-snaren direct uit voorraad leverbaar

Voor industrie, landbouw en huishoudmachinesl
Kerp

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951
Te k. BMW 320 6 cyl., ver-
laagd, veel extras, pr.
’4950,-; bwj. '78. Volkswa-
gen Golf diesel bwj. '78,
’2450,-; Tel. 045-270856.
Tek. zeer mooieBMW 520 i;
t. '84, apk gek., veel extra's,
vr.pr. ’ 10.750,-. Tel. 04492-
-5473.
Ford Scorpio 20 CL, '87;
Ford Sierra 1800Laser, met
gas, '86; Ford Fiesta 1100
CL, '86; Opel Rekord 20 S
Berlina, '84; Opel Kadett
1200 GLS, '84; Opel Corsa
1200LS, '85; Toyota Corolla
1300 DX, 3-drs., '85; Toyota
Corolla 1300 stationcar, '86;
Mazda 323 deL, 3-drs., '84;
Fiat Panda 45 CL, '85; Hon-
da Jazz, '85; Ford Taunus
1600 Bravo, '82, ’4900,-;
Opel Ascona 1600 deL, '82,
’6500,-. Garantie, financie-
ring, inruil en APK. Auto-
bedrijf P. VEENSTRA,
Rotterdamstraat 98, Heer-
len, tel. 045-725806, na 18
uur tel. 045-312059.

Occasioncentrum
Auto A-Z b.v.
Door verkoop van diverse
merken nieuwe auto's voor

u ingeruild 0.a.:
VW Golf GT4 3-drs '88
Toyota Camry Station .. '88
Saab 900 GL 3-drs '87
Audi 90E nw. mod '87
8MW3165-bak '87
Fiat Ritmo 60L '87
Suzuki Swift 1.3GLX... '87
Ford Escort 1.6 CL '87
Honda Accord 2.0 EX... '87
Opel Omega I.Bi LS '87
Daihatsu Charade TS .. '87
Austin Mini 1000L '86
VW Golf GL 3-drs '86
BMW 320ispec. uitv.... '86
BMWS2SJ '85
Opel Senator 2.5 i '85
Ford Orion 1.6 L '85
Opel Kadett div '8385
Ford Escort div '8285
Saab 900Turbo '82
Saab 900GLI '82
Exclusieve cars:

BMW633CSi '80
Mercedes 190Eaut '86
Mercedes 200 D '86
Mercedes 230 E '86
Mercedes 300 SE aut.. '86
JaguarDaimler 3.6 '87
Mercedes 230 Coupe... '80
Porsche924S '87
BMW 728i autom '86

Fin. en inruil mogelijk
Bovaggarantie en service

in eigen werkplaats.
Auto A-Z Occasioncentrum

Heerlenseweg 200
Landgraaf

Tel. 045-728484.

AUTO VONKEN oj(sions: geselecteerd-geo.
troleerd-gegarandeerd.
Mercedes 230 E autoifl|
extra's '86; MitsubishiI
TD Pajero wagon van I
Sierra 2.3 L. Diesel laser'
Sierra 1.8L. combi laser 1
Orion 1.4 L. CL '88; Of1.6L. Diesel '85; Orion lf
Gl '83; Escort 1.4 L. Brf'88; Escort 1.3 L. laser 1!
Escort 1.6 L. Bravo '84;fJ
cort 1.3L. Bravo '84; Esc-
-1.1 L. laser '84; Escort l£:Bravo '83; Audi 80 1.6»!
Diesel '86: Corolla 1.3 h.}'12Valve'86;Fiatl.0L.lJ'
45 '86; Hyundai 1.3 L. Pt
XP '86; Kadett 1.2L. LS"
Kadett 1.2L.LS'BS; Kaf
1.6L. Diesel '84; Corsa lfLS'B4; Golf 1.6L. Diesel
Peugeot 1.5 L. 305 GLk
Daihatsu 1.0 L. Charade*
'85; Passat 1.6 L. 5D CL|
Diverse goedkope ml"
wagens. Wijngaardswer
Heerlen/Hoensbroek, k045-212459" !
Te k. VW SCIROCCO"*
veel access. bj. '77 ) 1&t
Conjéstr. 30, Heerlen, >,
045-226225. 1
Te k. als nieuw GOLFïbj. '80 APK gek. kl. gr*
metallic pr. ’3850,- fPoelsstr. 42, Kak*
'Sch'berg.
FORD FIESTA KR 2 bj
zwart orin. glas dak sff
velgen enz. vr.pr. f&*[
tel. 045-319328. J
M.B. 240 TD comb. kent

’ 7750,-; M.B. 280 E '77 \veel extra's ’4750,-; V<l
245 GL '79 ’3750,-; HofCiviv aut. '81 ’ 3500,-:'
manta berlina '78 ’29*
Opel Ascona aut.

’2750,- Chevrolet 6 cyl.
'80 ’2500,- Mazda Ui
'79 ’ 1250,-; Ford Fiets»

’ 1250,- Inruil mog.
211071 OverbroekerstrHoensbroek.
Te k. Ford BUS geel 1*
dubbel lug. Bj. '80gesc
camper ’2750,- tel.
226225. _,
Honda Prelude 12 klep
ace. '86; Mazda 626 5-dn
mited 5-bak '87; Opel CA
2+3-drs. 1.2 + 1.3 TB]
VW Passat '85 div. f
’14.500,-: Ford Sierra!
Laser '86 ’18.000,-; W
Sierra 2.3 diesel 5-bakf
’18.000,-; Ford Sierra*GL 5-bak lpg '83 ’ 13.5HFord Sierra 1.6 laser 5-1
'85 ’15.500,-; Ford Es<!
1.6 L div. ace. 5-bak |
’14.500,-; Mazda 626 J,
coupe 5-bak '85 ’15.06'Peugeot 505 GL Se
5-bak '85’ 15.500,-;Red .
25 GTS 5-bak electr. ra?'86 ’ 23.500,-; Renault Ui
Broadway 5-drs (
’13.500,-; Opel KadettLS div. ace. 5-drs. ö-ban

’ 17.500,-- Opel Ascona^GL'B4 5-drs. ’ ÏLÖOO,-;, 1!
San Stanza 1.8 GL 5-baKf’ 9500,-- Mitsubishi Gas1.6GL'B6 ’ 17.500,-; To»
Camri 20 GLI autom. 5-ï
'85; Opel Ascona 1.6 1
5-drs: autom. '85; Mazda*
1.6 autom. '82 ’ 6250,"f
ruil, financieren en Boa
Éarantiebewijs. AUTOI

>RIJF P. van Dijk en ,
Hompertsweg 33 LJ'.
fraaf (Schaesberg), Ka* ■'el. 045-311729. Alle »i
ringen toegestaan. __,

BLAUPUNKT - Auto-Hifi. Compl. programma uit T
raad leverbaar. Een echte Blaupunkt vanaf ’l**
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen.

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie*

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 71695JJ

Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S.Te bevr.
Ganzeweide 59 Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
Automobielbedrijf Ton
Quadflieg: PORSCHE 911
zilvermet. SC Coupé '82;
Audi Avanti blauw '83;
BMW 316 rood '86 4-drs; "
BMW 316 grijs 4-drs. LPG
'86; Citroen BK sport, zil-
vermet. '85; Ford Escort
1100 L blauw '82: Ford Es-
cort 1300 CL Zwart '86;
Ford Scorpio 2.0 CL autom.
blauwmet. '85; Ford Escort
Laser 1300 wit 5-drs. '85;
Ford Escort 1600 L 4-drs.
blauwmet. '83; Ford Scor-
pio 2.0CL grijs '86; Ford Es-
cort 1300 L bruin '82; Hon-da Quintet autom. 5-drs.
blauw '82; Mitsubishi Lan-
cer F 4-drs. blauwmet. '83;
Opel Kadett 1.2 SC Hatch-
back blauw '85; Opel Ka-
dett 16 diesel rood '84; Opel
Kadett 1.2 SC Hatchback
bruin '85; Peugeot 205 XS
rood 1.4 '88; Renault Fuego
GTL blauwmet. '82; Seat
Ronda 1.5 GLX blauwmet.
4-drs. '84; Skoda 120 Rap-
pid Coupé wit '84; Toyota
Starlet 1.0 DX grijs '85;
Toyota Celica 1.6 ST lift-
back '86; Toyota Tercel 1.5
Stat. 4 wheeldrive blauw
'85; VW Scirocco GTI rood
'84; VW Polo C rood '86;
VW Golf C diesel beige '84;
VW Golf CL autom. beige
'82; Volvo 740 GL blauw
'85; VW Passat diesel Va-
riant rood '86 Inruilers:
Ford Granada 2.3 GL bruin
'82; Opel Ascona 1.6 rood
77;Opel Manta 1.9 rood '80;
Peugeot 304 4-drs. wit 78;
Honda Accord Coupé '80:
Mitsubishi Sapporo rood
'81. Inruil en financ. mog.
Bovaggarantie, APK-sta-
tion, ons nw. bedrijf beslaat
± SÓO m2showroom en ±
250 m2werkplaats. Autobe-
drijf Ton Quadflieg, Ree-
weg 112. industrieterrein
Abdissenbosch-Landgraaf,
tel. 045-321810.

Te.k. MERCEDES Zfl
bwj.77, apk 11-'B9. 4
foed en mooi. Tel. T27068. \_y
MERCEDES 190, boU*i
1984, diverse eXJIkm.stand 70.000. Au^drijf A. Klijn, IndustüJrein de Koumen 7, H<n
broek, 045-220055. Jt
Te k. VW GOLF GTI$
'78, zeer mooi, m. $Fvraagpr. ’ 3950,-. M
koekstr. 11, Heerlen-1}
045-218386. >*% e

Bedrijfsauto 5|
Mercedes 208 -I
Mercedes 407 DTN il
Mercedes 407 D A\Mercedes 508 D best*1 |
Mercedes 508D '80'
Mercedes 608D....
Mercedes 813D meubel_ 77
Mercedes 1417 DtrekKfl
Mercedes 1419 D "')
Ford Escort Van J,

Div. goedkope inruil*]
W. Feyts auto]

Vaesrade 61-63 Vaes^
Tel. 045-243317^Te k. MAZDA 323 aut£tic, bjw. eind 79, APKJT'

pr. ’ 1800,-! 04490-226°%-
DATSUN Cherry, 3$
bjw. 79, APK '89, bl3

’ 1950,-. 04490-12168. A
Te k. MAZDA RX 7,1
79, i.z.g.st., APK gekji
metal., ’ 8950,-. °*51122.
Te k. OpelKADETTflbwj. '81, gasinst., nWeifi
laat, pr. ’ 4800,-. 0445^
Opel COMMODORE f':Berlina uitvoering, bw I
Tel. 04455-1368.
Ford ESCORT 1.6, A
5-drs., bjw. mrt. '87,kl- 'Jk
bruin, km.st. 37.000. ;
roof, spoiler. 04457-2j£-
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HEERLEN/MAASTRICHT - De
leerlingen van deHeerlense poli-
tieschool, die momenteel stage
lopen bij de collegae in Maas-
tricht, zullen de komende acht
maanden het theater-echtpaar
Kees Rullens en Marion Priec-
kaerts missen. Het Maastrichtse
duo, dat als simulanten in rollen-
spelen aan de politieschool is
verbonden, vertrekt op 14 de-
cember met koffers vol toeters,
bellen, pruiken, feestneuzen en
accordeons naar Mexico. Doel
van de avontuurlijke trip is kin-
deren in de vele sloppenwijken
een paar uurtjes af te leiden van
alle ellende doorhun grappen en
grollen.

Van onze verslaggever

LD-jubilaris

MIDNIGHT RUN/VS 1988

donderdag bij elkaar werd ge-
bracht en de 2200 guldenvan een
Confetti cassette-aktie proberen
wij éen bestelauto te kopen
waardoor wij enigszins gemak-
kelijk in de bergdorpen kunnen
komen. Ik vind het fantastisch
dat politiemensen en agenten-in-
spé zich zó hebben ingezet".

in Nederland hebben ontmoet.
Dat contact en het gegeven dat
daar veel kinderen de klos zijn,
was voor ons aanleiding om Me-
xico te kiezen. Die mijnheer, Ar-
mando Torres Chibras, weet als
geen ander de weg en heeft erva-
ring in het spelen voor straatar-
me kinderen. Hij is dirigent en

Slechts heel even gaat het Lim-
burgse echtpaarmet de twee kin-
deren en Jolène (een zus van
Kees) naar de sloppenwijken in
Mexico-stad. „Het is daar te ver-
vuilden te ongezond.Beslist niet
goed voor onze kinderen. Maar
gelukkig worden wij geassis-
teerd door een Mexicaan die wij

Bestelauto
„Die 30 mille hebbenwij dankzij
'Confetti' bijelkaar kunnen krij-
gen omdat zij ons in de gelegen-
heid stelden optredens op diver-
se plaatsen in Nederland te mo-
gen verzorgen. Daarnaast heeft
het bedrijfsleven een aardig
steentje bijgedragen", vertelt
Kees Rullens. „Van het geld dat

heeft een symfonisch orkest. De
langste tijd van ons acht maan-
den durend verblijf, vertoeven
wij in de zuidelijke steden Oaxa-
ca en Mérida".

Oefenzaaltje
Kees Rullens en Marion Priec-
kaerts hebben niets aan het toe-
val overgelaten en zijn tot de tan-
den gewapend. Zij weten welke
problemen er ongetwijfeld zul-
len ontstaan.
„In Oaxaca en Mérida hebben
wij meteen na aankomst een ge-
sprek met mensen van de univer-
siteiten en theatergezelschap-
pen. Wij leren van hun, zij leren
van ons. Wij hebben zelfs een
oefenzaaltje ter beschikking.
Ook zal de taalbarrière onvermij-
delijk zijn. Daarom voeren wij
een eigen theatertaaltje op in de
vorm van dans, toneel, geluiden
en acrobatiek. Wij hebben de af-
gelopen maanden geoefend op
de school van anderstaligen in
Maastricht. Daar hebben wij ge-
merkt dat kinderen die geen
tekst hoeven te gebruiken ge-
makkelijker een rol pakken".

Naast amusement wil het 'thea-
terechtpaar' de kinderen in de
sloppenwijken iets leren. „Een
typisch voorbeeld is een Turkse
jongen, die op de school van an-
derstaligen steeds een uiterst
verlegen indruk maakte. Maar
dat is nu voorbij. Hij mocht in
een spel éénmaal een machtige
koning zijn. Een week later hield
dezelfde Turkse jongeneen vlek-
keloze spreekbeurt in het Neder-
lands".

Theater Stichting Confetti uit
Maastricht verleende een beurs
van 30.000 gulden aan Kees en
Marion, die hun twee kinderen
(de 2-jarige Pepe en de 10 maan-
den oude Lali) meenemen. Het
gezelschap wordt gecompleteerd
door tante Jolène, die als oppas
fungeert. 'Confetti' wil theater
brengen aan groepen in de mar-
ge zoals gevangenen, vluchtelin-
gen, gehandicapten en zeer ar-
men.

bioscopen
HEERLEN
[fal: Midnight Run, dag. 18.30 en 21
)ao t/m zo en wo ook 15 uur.Rivoli:
i, ard- dag. 18 en 20.30 uur, do t/m zofo ook 15.30 uur. Bambi, za zo wo 14

" iviaxim: Coming to America, dag."P en 20.30 uur, do t/m zo en wo ook
tl [o , 5: U2: Rattle and hum> daë->[ 5 15,en 21.15 uur, za zo ook 16.30
lt« ,Ü°,framed Roger Rabbit, dag. 14Jo-15 19.15 20.30 en 21.30 uur, za zo
V, eI" 1? uur' Maurice, dag. 18.30 en
i ïfi vr'i ma di ook 14 uur- za zo
I ifi-jnUr' Good morning Vietnam,I- 'o.ju en 21 uur, do vrij ma di ook 14
tr,!0 ook 16uur. Jungle book, za zoH*la uur. De Laatste eenhoorn, za zo
k»KUf.' De Spiegel: Brief encounters
fraaesken op het thema Pirosmani,I t/m ma 21 uur.
SCHAESBERG
{ Kmo: Coming to America, vrij t/m
f" uur, zo ook 18 uur, ma t/m wo 20.30I' tv" °cad 2,vrij t/m zo 22.15 uur.

exposities
HEERLEN
«"e Signe, Akerstraat 82a. Werk vant/r^eeven Van 4/12 t/m 24/12. Open
"„, ?° 14-17 uur. Thermenmuseum,

r'oyallumstraat 9. Jan Stuyt en Heem-
n , ,i/12, open di Vm vr 10-17 uur,i zo 14 17 uur Galerie Herman van
itip -?; Statl°nsstraat 11. Najaars-ex-
zj" A(m 4/12, open wo t/m vr 10-17.30

" R
a 10-17 uur, do tot 21 uur. Welter-

' JT'nnedylaan. Werk van André Of-
u V?n 1/12 V" 15/1, open dag.

'k . Stadsgalerij, Raadhuisplein.
'lm ,an.feter Wehrens. T/m 8/1, openvr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
KERKRADE
|n £ Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
L: , .hfma 'Natuur. T/m 4/1, open zaru 11-17 uur.
HOENSBROEK
L.j el Hoensbroek. Foto'svan HansF A»x,T/m 30/12. open dag. 13.30-17
In T; bank- Werk van Stan Cau-
GR v 5/1' °Pen 9"16 uur. Fotogale-

Lln i?,steel Hoensbroek. Foto's van
10 1? No°yer-T/m 27/12, open ma t/m

tftiKÏ1-
13 30-17 uur, za en zo 13.30-17at^o ,!?theek' Pastoor Schleiden-

on erk van Nol Pepermans. Tot
b2O ma'wo en do 10"18 uur' di en

Achtergrond conflict: samenvoeging Heerlen-Hoensbroek Per PersoonIZA-Limburg wil
ruim een miljoen
schadeloosstelling

In het restaurant van het Lim-
burgs Dagblad viert Henkvan de
Ven vandaag zijn 25-jarig be-
drijfsjubileum. Samen met zijn
echtgenote Gertie en zijn drie
kinderen, Tiny, Mylène en Mare
wordt hij vandaag in het bijzijn
van zijn collega's en genodigden
gefêteerd door directeur mr
F.A.M, van Hellemondt.

APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Voncken, Vergilius-
straat 18 Aarveld, E 713385 en
Heerlerheide, Corneliusplein 2,
S 211377. Zaterdag van 8.30 tot
18.00 uur de Hesselle Bongerd 25,
S 719545. Zaterdag van 10 tot 14
uur Heerlerheide. B.g.g. TIGH
S 711400.
LANDGRAAF. Nieuwenhagen,
Bernhardstraat 52, S 312294. Voor
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EIJGELSHOVEN.
van Wersch, Hoofdstraat 41,
S 452010.
KERKRADE-WEST. Kerkrade
West, Akerstraat 79, S 415440. Voor
spoedgevallen dag en nacht ge-
opend. Snijders Kerkrade West,
Kampstraat 114, S 420777. Dag en
nacht geopend.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Vonc-
ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpelveld,
S 441100. Zaterdag van 11.00 tot
15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofd-
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en week:
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers, en het Groene
Kruis.)

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

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM-HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Hubbers, Haghenstraat 61,
S 453003. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Ha-
mers, Diepenbrockstraat 15,
S 452712.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Schif-
felers, Froweinweg 50 Eys,
S 04451-1500.
SCHAESBERG. Zaterdag Pieck,
Pasweg 97, S 311322 en zondag
Ypenburg, Lichtenbergerstraat 30,
S 322072
ÜBACH over WORMS-NIEUWEN-
HAGEN. Eigen huisarts bellen.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN-HULSBERG-VOE-
RENDAAL. Thissen, Schandeler-
boord 34, S 722933. B.g.g. TIGH
S 711400.
KERKRADE-ÜBACH OVER
WORMS-SCHAESBERG-NIEU-
WENHAGEN-EIJGELSHOVEN.
Schobben, Wilhelminastraat 5
Nieuwenhagen, S 314236. Spreek-
uur van 11.30 tot 12.00 uur en van
19.00 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ-GUL-
PEN-VAALS-WIJLRE-WITTEM.
Voncken, Herenhofweg 6, Meche-
len, S 04455-1555. Spreekuur van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.30 tot
18.00 uur.
BRUNSSUM-SCHINVELD-NUTH-
HOENSBROEK-SCHINNEN. v.d.
Werf, Douvenderweg 19 Oirsbeek,
S 04492-2039. Spreekuur van 11.30
tot 12.00 uur en van 17.30 tot 18.00
uur.

SOS-HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

Henk van de Ven (46) startte zijn
loopbaan in december 1963 als
administrateur in het rayonkan-
toor Kerkrade. Twee maanden

later promoveerde hij tot rayon-
chef-abonnementen in Spekhol-
zerheide. Dit bleef hij tot 1968,
waarna taakuitbreiding volgde
met het toezicht op de rayons

Kerkrade, Heerlen, Brunssum en
Hoensbroek. Op dit moment is
Henk van de Ven verkoopleider
van de hele abonnementensec-
tor/buitendienst.

opvolger van de gemeente Hoens-
broek de verbintenis met IZAL niet
door middel van een raadsbesluit
verbroken heeft en eist compensa-
tie voor de geleden bestuurschade.
De gemeente Heerlen beweert dat
de aansluiting bij haar eigen zieken-
fonds een vrijwillige keuze van de
Hoensbroekse ambtenaren is ge-
weest omdat dit fonds aantrekkelij-
ker zou zijn. De gepensioneerden,
die ook een aanbod is gedaan, zou-
den uit gewenning gekozen hebben
om bij IZAL te blijven.

De gemeente Heerlen voelt zich ge-
steund door een advies van het mi-
nisterie van binnenlandse zaken
aan de Raad van State. Het ministe-
rie meent dat Heerlen zijn verplich-
tingen tegenover IZAL volledig is
nagekomen en dat de gemeente niet
aansprakelijk kan worden gesteld
voor door het IZAL geleden schade.
De geschillenafdeling doet over eni-
ge tijd uitspraak.

Advies

Volgens IZAL heeft dit verlies van
200 actieve premiebetalende ambte-
naren en komst van de gepensio-
neerden tot een verstoring binnen
IZAL geleid. Volgens eigen bereke-
ningen bedragen de kosten 225.000
gulden. Dit heeft tot een aanpassing
van de premie geleid.
IZAL zegt nu dat Heerlen alsrechts-

Aanpassing

Heerlense fonds. De gepensioneer-
den op twee na bleven liever brj
IZAL. Gevolg is dat IZAL de min-
der aantrekkelrjke verzekerden
kreeg. Ouderen hebben immers
veel hogere ziektekosten.

fl». Van onze correspondent

0 'S J^G/HEERLEN- Het Instituut Ziektekostenvoorzie
1 BAmbtenaren Limburg (IZAL) wil dat de gemeente Heer
d. ,an-naar verzekering deelneemt of een schadevergoeding
1ent liooo Sulden betaalt. Dit geschil tussen IZAL en ge
ir If Heerlen werd gisteren behandeld door de afdeling

t rde gpsrhiiior, mn hQot,.,,r. van de Raad van Statp.

4en,grond van het conflict is de
'ktrii glng van de gemeenten
aHp! 11 fn Hoensbroek. Deze had
>4>W°lg dat de 200 gemeente-
eden van Hoensbroek inLirlc Van de nieuwe gemeente
fis iqoo amen- Heerlen heeft al

'ïfonrf ? een eigen 'Stichting Zie-
'ïeel -S ten benoeve van het per-
lVleln dienst van de gemeente
«rui-T voormalige gemeente
«■J>oroek had haar ambtenaren
Jde bij IZAL-S^?lenvoeging bood Heerlenu Hoensbroekse ambtenarent°e gepensioneerden de keu-en aansluiting bij het Heer-ekenfonds ofIZAL. De amb-

kozen massaal voor het

Liftsterover
enen gereden

Clowns-echtpaar Rullens-Prieckaerts gaat acht maanden naar Mexico

Sloppenkinderen even uit misère tillen

Kerkrade

een prachtige Maurice met al zijn twij-
fels, onzekerheden en zijn worsteling
tussen aanvaarding van zijn geaard-
heid en sociale acceptatie. Een ju-
weeltje.

Regie: Martin Brest; met: Robert
De Niro, Charles Grodin, John
Ashton, Joe Pantoliano e.a. In:
Royal Heerlen.

MAURICE/ENGELAND 1988

Heerlen

" Voor de kinderclub te Holz zoekt
SCEW met spoed enkele gemoti-
veerde vrijwilligers van minimaal
18 jaar. Voor informatie: Wim Am-
kreuts, S 455436.

de uitviering is op 14 december. Er
is een deskundige jury aanwezig en
iedereen mag ouders, broers en zus-
sen meenemen. De Show is als jaar-
afsluiting bedoeld. Het volgende
Kinderwerk is op 11 januari.

21 Van onze verslageever

$nsd»„~ Een vr°uw uit Geleen hieldsf>mohf,av°nd aan een »" van een%Sr107l07 »n haar woonplaats twee ge-enen over-
Iff^ n stond rond acht uur 's avondsjfrVaU,°P de sPaubeeklaan. Ze wilde4te *en°urg gaan. Een automobilistlik a.THnarn,haar mee> maar nad ken-Jere " ?re bedoelingen. Hij reed een
\t\ en

c "ting op. De vrouw kreeg arg-
TWe Zag in Ge>een-Zuid kans uit de
raj!plUto te komen. Bij die actie reed
't. i^V 1wel over haar beide onderbe-en j/et z'ekenhuis in Geleen werden"ialei^neuzinSen geconstateerd. Eenm. rjpent van de chauffeur is niet be-lde nrfvVrouw deed no£ geen aangifte
i politie

Jabeek

" De Migrantenvrouwengroep
houdt zondag een ontmoetingsdag
in het Missionair centrum, Gast-
huisstraat 119. Tot nu toe maken
acht nationaliteiten deel uit van degroep. Zondag wordt er een activi-
teitenoverzicht gegeven en er is een
gezellig samenzijn met muziek,
dans, hapjes en een modeshow.
Voorkinderopvang is gezorgd en de
entree is gratis. Voor informatie kan
men na 18.00 uur bellen naar Gisela
Oostwoud, S 412066.

" De Nederlandse vereniging De
Verzamelaar houdt zondag van
13.00 tot 17.00 uur een ruilbeurs in
het HKB-gebouw aan de Pater
Beatusstraat 3.

Regie: James Ivory; met: James
Wilby, Hugh Grant, Rupert Gra-
ves, Judy Parfitt, Ben Kingsley
e.a. In: H5Heerlen.

JackWalsh (De Niro) is een gewezen
smeris die aan de kost komt als pre-
mie-jager. Hij kan in één klap een
smak geld verdienen, zodat hij dit rui-
ge leven vaarwel kan zeggen en een
koffieshop kan openen, als hij binnen
vier dagen Jonathan Mardukas (Gro-
din) op een politiebureau in Los An-
geles kan afleveren. Mardukas heeft
de maffia voor miljoenen opgelicht en
het geld verdeeld onder de armen.
Het inrekenen van Mardukas in New
Vork verloopt voorspoedig, maar als
het tweetal op een vliegtuig naaar
L.A. gestapt is breekt de hel los: Mar-
dukas heeft vliegangst en noodge-
dwongen ziet Walsh om naar en an-
der transportmiddel. Achtervolgd
door de F.8.1. (die met Mardukas wil
praten), de maffia (die hem uit de weg
wil ruimen) en een concurerende pre-
miejager, volgt er een trip dwars door
Amerika met treinen, bussen, geleen-
de en gestolen auto's.

De onderhoudende film 'Midnight
Run' is het nieuwste produkt van de
regisseur van het kassucces 'Beverly
Hills Cop', Martin Brest. Onderhou-
dend, niet in de laatste plaats door de
vertolkingen van Robert De Niro en
Charles Grodin als een koppel dat
met elkaar opgescheept zit op een
reis-met-hindernissen.

Wederom heeft James Ivory een ro-
man van E.M. Forster verfilmd. For-
ster beschrijft in zijn boeken de be-
nauwde Victoriaanse moraal van het
Engeland van rond de eeuwwisse-
ling, en 'Maurice' is wel de meest ge-
waagde van die romans.

" Maandag houdt het Bureau So-
ciale Begeleiding van 14.00 tot 16.00
uur spreekuur voor ex-mijnwerkers
in het CMW aan de Kloosterrader-
straat 20. Men kan ook bellen. Het
kantoor is van maandag tot en met
donderdag open van 9.30 tot 12.00
uur. Telefoon: 045-713511.

;cv Regioredactie
u°stelijk Zuid-Limburg

Voor
«'achten over bezorging■ (739881)

! Ka"toor Heerlen: 739911
SfToonenJu,. re9ioredactie) S 425335l&Dragstra
' &T;lreoacteur Heerlen)1** '10317
5chard Willems

f JH'e Hollman!f 045-422345

! ant°or Kerkrade: 455506
?" den Campij.^1514

L*S,n8Schellen1<°4490:23936

Voerendaal

" Onder leiding van Jan Diederen
luistert het Dameskoor zondag om
10.00 uur de mis op in de kerk van
Merkelbeek.

" In winkelcentrum De Plu aan de
Promenade/Geerstraat zijn Sin-
terklaas en zijn Zwarte Pieten mor-
gen van 12.00 tot 17.00 uur op be-
zoek. Alle kinderen die voor Sin-
terklaas een tekening meenemen of
een liedje zingen, krijgen een ca-
deautje.

Mardukas ontpopt zich als een sul-
letje, die de hele reis door tegen
Walsh aanzeurt over gezond eten en
hoe slecht roken wel is, en op Walsh'
gemoed probeert te werken met vra-
gen over diens diepere zieleroerse-
len. Toch geeft hij er herhaalde malen
blijk van toch niet zo sullig te zijn als
iedereen dacht, gezien een aantal
slimme ontsnappingspogingen. En
Walsh blijkt toch niet zon harde en
ongevoelige figuur als de eerste in-
druk deed vermoeden. Bij een (door
Mardukas voorgesteld) bezoekje aan
zijn ex-vrouw in Chicago weet hij dui-
delijk met zijn figuur geen raad. Hij
schuifelt schutterig naar binnen en
heeft moeite met het weerzien met
zijn dochter. Bij de ontknoping heeft
hij geleerd het verleden los te laten.

"In gemeenschapshuis Holz,
Lambertistraat 12, worden elke
woensdagmiddagvan 14.30 tot 16.00
uur activiteiten gehouden voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. De entree is
een gulden. Op 7 december wordt
een play back show voorbereid en

" De konijnen- en pluimveefok-
kersvereniging 'Nut en Sport' houdt
zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en
zondag van 10.00 tot 19.00 uur de
jaarlijkse clubshow in trefcentrum
Kunderhoes. Zondag om 15.00 uur
komt Sinterklaas een bezoekje
brengen. Voor de kleintjes heeft hij
een verrassing bij zich. De entree is

Terwijl de twee zich overgeven aan
hun platonische verhouding, studeert
Clive verder en gaat Maurice de ef-
fectenhandel in. Nadat Clive echter
zijn vriend Risley, die gearresteerd is
wegens ontucht, laat vallen en hij na
een crisis zijn gewtenswroeging in
Griekenland te boven is gekomen,
ontdekt hij dat hij niet meer verliefd is

Via zijn ietwat losbandige vriend Ris-
ley komt Maurice (James Wilby) op
Cambridge in contact met Clive Dur-
ham (Hugh Grant). Als stuurse intel-
lectueel heeft Clive zijn sexualiteit
verheven tot een klassiek grieks idea-
lisme, tot grote consternatie van de
decaan 'stelt hij daarmee het christelij-
ke geloof van Maurice op de proef.
Maurice deinst in eerste instantie nog
terug voor de liefde van Clive, maar
geeft er tenslotte aan toe. Omdat de
decaan het ergste van de relatie
vreest wordt Maurice voor een klein
vergrijp van de universiteit verwijderd.

Komische situaties, snedige dialogen
en uitstekend spel maken van 'Mid-
night Run' een plezierig geheel. Of de
uiteinelijke aflevering in Los Angeles
plaats vindt moet nog even een ver-
rassing blijven.

James Ivory is er wederom uitstekend
in geslaagd de benauwde moralisti-
sche, en vaak hypocriete sfeer uit
Fosters roman liefdevol in schitteren-
de beelden te vangen. James Wilby is

Maurice trekt zich terug in zijn werk
en probeert een nieuw leven op te
bouwen. Door het huwelijk van Clive
met Arme wordt zijn eenzaamheid on-
draaglijk. Na het inschakelen van
doktoren, die zijn toestand verre-
gaand bagatelliseren, keert hij terug
naar de rust en de frisse lucht van
Pendersleigh, het landgoed van de
Durhams. Daar ontmoet hij Alec
Scudder (Rupert Graves), een jacht-
opziener op het landgoed, wiens fy-
sieke aantrekkingskracht Maurice, na
jaren van platonische soberheid, bij-
na te veel wordt. Hij zet zich over zijn
angst voor afpersing en zijn schuld-
gevoelens heen en slaapt een nacht
met Alec. Het lijkt de laatste nacht te
zijn, want Alec staat, op het punt te
emigreren. Als Maurice hem komt uit-
zwaaien bevindt Alec zich niet op de
boot. Uitgelaten vertrekt hij naar Pen-
dersleigh en confronteert de ge-
schokte Clive met de situatie. Hij
keert hem de rug toe en daarmee de
gehele erfenis van codes en sociaal
gedrag. In het botenhuis vindt hij
Alec, en hoe hun relatie ook verder
verloopt, Maurice ontdekt voor zich-
zelf een diepere oprechtheid.

op Maurice. Een conflict is snel ge-
vonden en de twee gaan ieder hun
eigen weg.

films door Gemma Wildenberg

"Robert De Niro en Charles Grodin in een hachelijke situatie in
'Midnight Run'

" LD-jubilaris Henk van de Ven.

"Leerlingen van de Heerlense politieschool en Maastrichtse agenten lopen voor het goede
doel 'arme kinderen in Mexico. In het begin ging het allemaal lekker ontspannen. Op het
eind eiste het slechte weer veel van de krachten en moesten de deelnemersflink afzien.

Foto: WIDDERSHOVEN.

OOSTELIJKE MIJNSTREEK REDACTIE: 739282
JOURNAAL

Vrijdag 2 december 1988 " 19

WEEKEND-
AGENDA

oostelijke mijnstreek



Ze zijn nuwél
ingevsakkeld aan't doen

over datpaspoort...

Maar willen we eigenlijk wel weg?



UEFA handhaaft
schorsing Virdis

BERN - Pietro Paolo Virdis, de grij-
zende strafschopspecialist van AC
Milan, blijft nog twee wedstrijden in
het Europese bekertoernooi ge-
schorst. De commissie van beroep
van de Europese voetbalunie
(UEFA) heeft het verweer van de
Italianen afgewezen. De kapitaal-
krachtige Milanezen draaien op
voor de kosten van de beroepszaak,
8000 Zwitserse franken, ofwel ruim
10.000 gulden.

Virdis was door de Westduitse
scheidsrechter Pauly tijdens de la-
ter wegens mist gestaakte wedstrijd
in Belgrado tegen Rode Ster van het
veld gezonden. De UEFA schorste
de aanvaller voor drie wedstrijden.
In de replay, die AC Milan, na het
nemen van strafschoppen won,
heeft de speler van het Italiaans

Tennisraad
lokt met

miljoenen
NEW VORK - De overkoepelende
tennisraad (MTC), die het Grand-
prixcircuit in gevaar ziet gebracht
door het aangekondigde uittreden
van de spelersvakbond ATP, wil
veel geld op tafel leggen om s we-
relds beste spelers te behouden. In
1990 - het jaarvan de aangekondig-
de afscheiding - gaat de MTC grote
bonus-bedragen uitbetalen; tot één
miljoen dollar voor de topspelers.

Dat maakte directeur Marshall Hap-
per donderdag in New Vork be-
kend. „We geloven dal de spelers
uiteindelijk ook tot de overtuiging
zullen komen dat de tennissport er
■mee gediend is als wij één grote fa-
milie blijven."

Olympisch team het eerste deel van
zijn straf al uitgezeten.
Ook het beroep van Glasgow Ran-
gers in de zaak-McCoist werd afge-
wezen. Aanvaller Ally McCoist, die
op 26 oktober in het UEFA-beker-
duel tegen FC Köln rood zag, mag
drie wedstrijden van de tribune toe-zien. In dit geval kostte de zaak be-
handeling in Bern de Schotten niet
meer dan 6000 frank.
De commissie bevestigde verder de
maatregelen tegen PAOK Saloniki,
de club van Rinus Israël. PAOK
werd een geldboetevan 27.500 Zwit-
serse franken opgelegd. In beide
ontmoetingen met Napoli waren
Griekse aanhangers over de schreef
gegaan; er werden flessen en vuur-
werk op het veld gegooid. De kosten
van de behandeling, groot 3000
frank,komen voor rekening van Sa-
loniki.

Huub Driessen
nog tien dagen
op non-actief

MAASTRICHT - Huub Driessen zal
voorlopig niet zijn rentree maken in
de basis van MW. De middenvel-
der mag van de medische staf van
de Maastrichtse club tot 12 decem-
ber niet trainen. Bovendien is de
disciplinaire schorsing, die Dries-
sen naar aanleiding van uitlatingen
in de pers kreeg opgelegd, nog niet
opgeheven.
Het duel MW-RKC, dat oosrpron-
kelijk gepland stond op zaterdag 17
december, is verschoven naar vrij-
dag 16 december in verband met
een samenvatting tijdens KRO's
Brandpunt. Aanvang 19.30 uur.

Kees van Tilburg
EHC-voorzitter

HOENSBROEK- Tijdens de gister-
avond gehouden algemene leden-
vergadering van EHC werd bekend
gemaakt dat de heer Kees van Til-
burg (52) de nieuwe voorzitter is ge-
worden.
De heer Van Tilburg was tot voor
kort waarnemend voorzitter bij de
Hoensbroekse hoofdklasser. In het
dagelijks leven is hij directeur van
de Limburgse vervoerscoöperatie
Limij. Verder werd bekend dat drs
T. Meessen de functie van secretaris
op zich neemt en de heer W. Snak-
kers het penningmeesterschap gaat
vervullen.

Bekerzaalvoetbal
HEERLEN - In de strijd om de Lim-
burgse zaalvoetbalbeker wordt van-
avond in Vaals (20.00 uur) gespeeld
Vaals-Marathon. Morgen, Kerkrade
West: 19.00 uur SHC-Hans Anders;
Cadier en Keer: 19.00 uur Pottebre-
kers-Billy Billy's; Bocholtz: 20.00
uur Stampede-Flatazor.

Engeland gaat
dopingstrijd aan

LONDEN - De Britse regering
wil verdergaance stappen tegen
het gebruik van doping in de
sport en overweegt het in bezit
hebben van anabole steroiden
zonder machtiging strafbaar te
stellen. Daarmee zou Groot-Brit-
tannië het eerste land zijn dat de
strijd tegen de doping via wetge-
ving voert.

Colin Moynihan, minister van
sport, verklaarde dat hij er een
voorstander is op deze wijze de
malafide handel in anabole ste-
roiden te verbieden. Hij kwam
tot die uitspraak na een bezoek
aan het Londens laboratorium
van het Kings College, dat zich

met de controle bezighoudt
Daar worden per jaar ongeveei
4000 urine-monsters onderzocht
waarvan er gemiddeld 50 positiel
zijn.
Moynihan deed een beroep op
het buitenland om Engeland t€
steunen. „Wij pakken het pro-
bleem in eigen huis aan, maar we
moeten er tegelijkertijd zekei
van zijn dat er ook internationaai
iets gebeurt." Hij drong erop aar
dat meer landen de controle ovei
het gehele jaar uitbreiden. „Eer
willekeurige controle op een wil-
lekeurig tijdstip verhoogt d€
pakkans", aldus de Britse minis
ter.

" Jean
Bessems kan
na de eerste
acht figuren
tevreden de

spullen
inpakken.

Foto:
3/poof

DRIES LINSSEN

plaatselijke handbalclub furore
maakt, maar dat volgens Jean Bes-
sems minder geschikt is voor de af-
wikkeling van het ragfijne artistieke
biharten. „Het is ongezellig en op
bepaalde momenten zeer onaange-
naam." Er zijn geen toeschouwers
in de hal en er staat een stijve bries.

door harry muré
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Seoel door de mand viel. WolfgangRittmann: „Het is zeer onwaar-schijnlijk dat biljarters zich bedie-nen van anabolica1, maar een sporterdie zou willen experimenteren, zouwel eens kunnen terugvallen op sti-mulantia of verdovende middelenIn de biljartsport zijn we nog niet zover dat we gerichte controles uit-voeren. Wij proberen preventief tewerken."

De Deense biljartbond is twee jaargeleden van acquit gegaan in destrijd tegen de doping en voert re-gelmatig controles uit. „In Duits-land beginnen wij er volgend jaar
mee," heft Wolfgang Rittmann de
waarschuwende vinger. „Een aantalzondaars is bekend, maar ik kan
geen namen geven omdat de onder-
zoeken tot dusver bij wijze van
proef werden uitgevoerd. Er kun-
nen dus nog geen straffen wordenopgelegd. Maar één ding staat vast:als een biljartkampioen wordt be-
trapt, is hij zijn titel kwijt."

Jean Bessems heeft voorlopig ande-
re problemen. De veelvoudigeEuropese kampioen greep vorig
jaar in Mönchengladbach naast de
wereldtitel door een mislukte start.
Een formidabel herstel in de slotfa-se leverde hem alsnog een bronzen
medaille op, achter de FransmanReverchon en de taaie Belg Stey-laerts, die in Stockerau zijn titel ver-dedigt. Jean Bessems, met in zijn
spoof een tiental bloedeigen sup-
porters, leverde gisteravond de eer-ste acht figuren puntgaaf af. Daarstond hij zelf nog het meest van tekijken. „Normaal breng ik er op deopeningsdag weinig van terecht. Ikheb me eindelijk eens goed kunnenvoorbereiden. Wat minder drieban-den gedaan, de ballast van me af ge-gooid," aldus de Limburger, wiens
laatste wereldtitel alweer dateert
van 1985. Mexico werd een volsla-gen mislukking; in Mönchenglad-
bach krabbelde hij weer overeind.

In Stockerau houdt hij vooralsnog
een slagom de arm. „De omstandig-
heden zijn in elk toernooi weer to-
taal verschillend. Ik heb nu in de
eerste doorgang alle ballen ge-
maakt. Dat is me nog nooit gelukt
en ik heb er ook geen duidelijkever-
klaring voor." De Duitser Norbert
Schmidt, de Spanjaard Javier Fo-
nellosa en JanBrunnekreef haalden
uit de eerste figuren eveneens de
maximale score. Bessems: „Daarom
mag ik niet te veel waarde hechten
aan mijn prima opening."

Het kampioenschap wordt gespeeldlin het sportcentrum, waarin de

werken een programma van 68 figu-
ren af. Voor de ware kenner is zon
kampioenschap een feest. Het Oos-
tenrijkse publiek ziet er weinig heil
in. Jean Bessems: „Ik denk dat we
toch een andere richting moeten in-
slaan. In het driebanden blijkt het
set-systeem razend populair. Bij het
kunststoten mis je die spanning.
Maandag, na afloop van het kam-
pioenschap, gaan de spelers er metde bond over praten. Ik ben voor-
stander van een afvalsysteem. Dan
wordt het spelletje interessanter."

En dan hoeven Bessems c.s. om elf
uur 's avonds niet meer te roepen:
„Is er nog een toeschouwer in de
zaal?".

Het mankeert er nog maar aan dat
de ballen van de tafel waaien. Tur-
bulente condities, die behalve het
nodige vakmanschap vboral con-
centratie vergen. JeanBessems lijktop dat punt vooruitgang te hebben
geboekt. „Ik ben gisteren een dagje
naar Wenen geweest met de suppor-
ters. Ik voelde me helemaal op mijn
gemak. De laatste weken heb ik
vooral het mentale gedeelte aan-
dacht gegeven. Ik kan me goed be-
heersen als ik voor een stoot naar de
tafel stap."

Stand na achttien van'de 68 figuren: 1.
Bessems (Ned) 97 punten uit 32 pogingen 2.
Brunnekreef(Ned) 92-35; 3. Schmidt (WDI)
91-36; 4. Steylaerts (Bel) 89-40; 5. Machida
(Jap) 84-42; 6. Pacetti (Fra) 84-44; 5. Casales
(Ita) 79-36; 6. Fonellosa (Spa) 77-40; 9. Corin
(Bel) 75-34; 10. Oliver (Spa) 73-38; 11. Ka-
washima (Jap) 53-50; 12. Immervoll (Oos)

Het wereldkampioenschap in Oos-
tenrijk wordt gespeeld volgens de
gevestigde formule. De 12 deelne-
mers spelen in poules van zes en

Bij doping de klos
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Limburg Dagblad sport
Nieuw gezicht in Fortuna-defensie

Robert Kicken:
'Niet bang

voor afgang'
Van onze sportredactie

SITTARD - Op het moment dat René Maessen afgelopen za-
terdag in de wedstrijd tegen PSV geel kreeg te zien na een
handsbal, kon Robert Kicken zich al opmaken voor zijn derde
optreden op eredivisieniveau. Hans van Doorneveld huldigt
het principe dat er zo min mogelijk binnen het basiselftal ge-
schoven moet worden. Dus was het duidelijk dat de 19-jarige
Maastrichtenaar, stand-in op de positie van rechter vleugel-
verdediger, tegen Willem II zijn opwachting zou maken. René
Maessen immers is geschorstvoor dat duel. „Nee, nerveus ben
ik niet. Ik heb eerderal, tegen Feyenoord en Ajax, in dehoofd-
macht gespeeld. Weliswaar geen hele wedstrijden, maar vol-
doende om te weten wat me in Tilburg te wachten staat".

De ogenschijnlijke zelfverze-
kerdheid van de jeugdigeFortu-
nees vloeit voort uit de manier
waarop hij afgelopen week train-
de. „Ik heb het vertrouwen van
de rest van de spelers. De ploeg
is bezig aan een goede serie. Het
is makkelijk om mee te draaien
in een elftal dat goed speelt. Het
geeftvertrouwen. Ook de manier
waarop de andere verdedigers
mij coachen tijdens de training".

Robert Kicken, afkomstig van
RKVVL, is bezig aan zijn vierde
jaarFortuna Sittard. Dit seizoen
werd de verdediger, die een stu-
dieMBA volgt, bij de selectie van
de hoofdmacht opgenomen. De

grote kracht van de 19-jarige ligt
in zijn snelheid en in zijn drang
om aanvallend op avontuur te
gaan. „Of dat tegen Willem II ook
kan, is afhankelijk van mijn te-
genstander. Die zal ik eerst moe-
ten uitschakelen, voordat ik aan
andere dingen mag denken. Ik
zal mij in elk geval moeten aan-
passen aan het niveau. Dat ligt
uiteraard een stuk hoger dan in
de wedstrijden voor het tweede
elftal".

Niveauverschil waarmee hij ken-
nismaakte verleden seizoen toen
hij twee keer van de partij was.

„Daar was echter geen peil op te
trekken toen. Ik mocht tegen

WK-kaartjes
ZÜRICH - De goedkoopste
plaats tijdens de eindronde om
het wereldkampioenschap
voetbal van 1990 in Italië gaat
16.000 lire (25 gulden) bedra-
gen, de duurste zitplaats, voor
de finale in Rome, 320 gulden.
Dat is het compromis dat de
FIFA en de WK-organisatie in
Zürich hebben bereikt. De
FIFA wildebetaalbare kaartjes,
de organisatoren gaven er de
voorkeur aan het Italiaanse
prijspeil te handhaven. De
voorverkoop begint op 1 maart
1989.

Masters
van start

NEW VORK - Het met anderhalf
miljoen gedoteerde Masterstoer-
nooi in New Vork is zeer matig be-
gonnen voor de Zweedse deelne-
mers. De als nummer één geplaatste
Mats Wilander ging ten onder tegen
de Westduitser Boris Becker en de
Fransman Henri Leconte had wei-
nig moeite met de Wimbledon-kam-
pioen van dit jaar, Stefan Edberg.
De 18-jarige Amerikaan André
Agassi won zijn eerste partij door
zijn landgenoot Tim Mayotte in
twee sets te verslaan.

" Rekoefeningen voor aanvang van de training. Robert Kicken (links) naast de speler die
hij tegen Willem II moet vervangen: René Maessen.

Foto: PETER ROOZEN

Ajax opdraven toen Fortuna al
met 3-0 achterstond. De wed-
strijd was dus al gelopen. Tegen
Ferjenoord speelde ik een helft
als rechter middenvelder. Niet
makkelijk. Ik speelde op een
voor mij vreemde plaats in een
wedstrijd die kwa niveau een
stuk hoger was dan hetgeen dat
ik tot dan toe gewend was. Nu
krijg ik een echte kans. Ik ben
niet bang voor een afgang".

Het een en ander zal volgens
Chris Dekker, die de Maastrich-
tenaar al enkele seizoenen onder
handen heeft, afhangen of Kic-
ken de spanning van de wed-
strijd aankan. Afgang of niet, vol-
gende week heeft René Maessen
zijn schorsing erop zittten en zal
Robert Kicken waarschijnlijk
weer plaats moeten nemen in de
dug-out. „Maakt niet uit. Ik krijg
deze gelegenheid om me te be-

wijzen. Voetbal moet mijn toe-
komst gaan bepalen dus moet ik
elke gelegenheid aangrijpen om
me in de kijker te spelen. Ik leef
er serieus voor en ben ook tij-
dens de trainingen geconcen-
treerd bezig. Dat ik na Willem II
mijn plaats weer moet afstaan
aan René Maessen ligt voor de
hand. Het is een prima verdedi-
ger, die aan een sterk seizoen be-
zig is".

Kunststoters caramboleren „naturel”in Stockerau



Van onze medewerker BAS SCHREURS

SIMPELVELD - Bijna vierduizend gulden heeft de Simpel-
veldse gewichtheffer Jan Janssen er voor over om aan de we-
reldkampioenschappen voor veteranen deel te nemen. De 40-
-jarige atleet van krachtsportvereniging Helios, die zelf voor
dereis- en verblijfkosten moet opdraaien, heeft niets aan het
toeval overgelaten om zo beslagen mogelijk ten ijs te komen
op de mondiale titelstrijd, die van 8 tot en met 10 december
in het Amerikaanse Orlando wordt gehouden. De laatste we-
ken werd wat trainingsuren betreft gas teruggenomen.
Slechts vijfkeer in de week werden de halters beet gepakt.

„Ik ben helemaal gek van gewicht-
heffen. Voor het eerst werd ik dit
jaarveteranenkampioen van Neder-
land en ik heb er geen moment aan
getwijfeld aan het WK deel te ne-
men". Hoewel Jan Janssen vergele-
ken bij tien jaar geleden een stapje
terug heeft moeten doen, behoort
hij nog steeds tot een der meest ge-

VCH ontvangt
titelkandidaat

HEERLEN - Nog twee wed-
strijden wachten de volleybal-
sters van Pancratiusbank/VCH
voor de winterpauze. Duels
waarin op papier weinig eer te
behalen voor de Heerlense
equipe omdat de tegenstand
bestaat uit achtereenvolgens
Brother/Martinus en Avereo
OS, beiden kandidaat voor de
titel.

Morgen maakt Brother/Marti-
nus zijn opwachting in de
Heerlense sporthal Kaldeborn
(aanvang 19.00 uur). Een ploeg
die zich formidabel heeft ver-
sterkt met onder meer de inter-
nationals Helena van Eijkeren,
Heleen Crielaard en Ingrid
Piersma. Een schier onmogelij-
ke opgave dus voor de formatie
van coach Ger Spijkers. Op
welke datum de ontmoeting te-
gen Avero/OS gespeeld zal
worden, bestaat nog geen dui-
delijkheid. Op het oorspronke-
lijke tijdstip, zaterdag 10 de-
cember, hebben de Friezinnen
Europacup-verplichtingen.

vreesde atleten in den lande.
Teveel training zou volgens hem
niet goed zijn. „Dat zou heel onver-
standig zijn. Het lichaam heeft vol-,
doenderust nodig. Het bestaat niet
dat wij binnen twee weken kunnen
pieken tijdens een wedstrijd", zegt
Jan Janssen, die tijdens het WK be-
geleid wordt door zijn beste vriend
Franz Grauvogl, eveneens lid van
Helios. Ook Grauvogl reist op eigen
kosten af naar Orlando. „Franz fun-
geert als trainer en regelaar van an-
derezaakjes. Heel belangrijk dat tij-
dens zon toernooi een atleet zich al-
leen maar op de wedstijden hoeft te
concentreren".

Jan Janssen komt in de categorie
middenzwaar in actie. In het licht-
zwaar werd hij in juni Nederlands
kampioen. „Ik heb maar besloten
me bij het middenzwaar - tot 90 kilo-
gram - in te schrijven. Ik weeg nu 89
kilogram en voor het lichtzwaar zou
ik minimaal acht kilo moeten afval-
len. Dat zou een te grotewissel trek-
ken op mijn voorbereiding. Tegelij-
kertijd afvallen en trainen is geen
pretje. Dat gaat ten koste van je
krachten. Bovendien is afvallen een
frusterende bezigheid".
Volgens Jan Janssen moet het mo-
gelijk zijn in het middenzwaar,
waaraan 55 atleten van Porto Rico
tot de Dominicaanse Republiek aan
meedoen, bij de eerste tien te eindi-
gen. „Ik ben altijd gekvan gewicht-
heffen geweest. De sport fascineeert
me. Als kleine jongen was ik al be-
zig met het optillen van de meest
uiteenlopende zaken. Ik was van
mijn vriendjes altijd de beste als er
iets opgetild moest worden".
Tweemaal was Jan Janssen senio-
renkampioen van Nederland. In
1976 en 1977 was hij respectievelijk
kampioen in het licht en midden-
zwaar. Zes jaarprobeerde hij het uit
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Veteraan (40) van Helios gaat naar WK in Florida

Jan Janssen: 'Helemaal
gek van gewichtheffen'

Gewichtig duel Helios
Morgenavond topduel tegen Apollon uit Den Haag

bij een voetbalclub. De mentaliteit
van de jeugd beviel hem niet. „Het
is gewoon om te huilen als je ziet
wat voor een gebrek aan mentaliteit
en karakter sommigen hebben.
Vriendje zijn met de trainer is vaak
veel belangrijker dan goed kunnen
voetballen. In teamverband heb je
er altijd wel een paar flierefluiters
tussen zitten die zich weining tot
niet inzetten. Op basis van techniek
draaien ze dan mee, terwijl minder
getalenteerden die wel veel inzet
vertonen uit de boot vallen. Ik heb
weer snel de oude draad opgepakt
en ben gaan gewichtheffen", besluit
Jan Janssen.

" HEERLEN - In verband met de
finales van de Open clubkampioen-
schappen wordt dit weekeinde
slechts een beperkt volleybalpro-
gramma afgewerkt. In de sporthal
Kaldeborn van Heerlen ontvangt de
herenhoofdmacht van Pancratius-
bank/VCH om 16.45 uur Havoc uit
Haaksbergen. Op datzelfde tijdstip
beginnen ook de damesduels Pan-
cratiusbank/VCH 2 - Hovoc en Pan-
cratiusbank/VCH 3 contra Bach SV.

" WIJNANDSRADE- Handbalver-
eniging Wijnandia houdt vanavond
van 19.00 tot 20.00 uur in het ge-
meenschapshuis van Wijnandsrade
een receptie. Vijf teams van de ver-
eniging, die allemaal afgelopen sei-
zoen kampioen werden, zullen in de
bloemetjes worden gezet.

" BRUNSSUM - Judoclub Bruns-
sum houdt zondag de clubkam-
pioenschappen in de gymzaal aan
de Terborchstraat. Aanvang 13.30
uur.

" TIEL - In de Betuwehal te Tiel
worden' morgen de nationale halve
finales groepsspringen gehouden.
Negen Limburgse verenigingen
hebben 29 teams voor deze strijd op
de lange mat en de minitramp inge-
schreven.

lenberg op de routine van good-old
Willy Frijns, die het in beslissende
wedstrijden nooit laat afweten. De
yougsters Lennartz, Godtschalk en
Jussen moeten nog veel leren maar
hebben in de voorgaande wedstrij-
den aangetoond het hoge niveau
aan te kunnen.
De gevaarlijkste mannen van Apol-
lon zijn waarschijnlijk Goossens en
Vivaldi. Laatstgenoemde wordt al-
gemeen beschouwd als de sterkste
gewichtheffer van Nederland en

brengt normaliter veel gewicht in
de schall in de totaalscore van Apol-
lon.

Het Simpelveldse Helios is dit jaar
gebrand op de Nederlandse club-
titel. Bij de vereniging heerst de ge-
dachte dat een kampioenschap
moet kunnen. Tegelijkertijd weet
iedereen maar al te goed dat de ver-
schillen tussen de Nederlandse top-
drie, Helios, Apollon en Atlas, mi-
niem zijn.

" KERKRADE - In sporthal Rol-
duc worden zondag de Kerkraadse
kampioenschappen gymnastiek ge-
houden. Vanaf 10.30 uur komen de
individuele turnsters en turners in
actie met aansluitend een ploegen-
wedstrijd. Vanaf 14.45 uur starten
dan 36 teams met toestelspringen
voor de Kerkraadse titels 1988.

" GELEEN - Morgen wordt in ge-
meenschapshuis d'Heremiet de zes-
de ronde van het Limburgs dam-
kampioenschap voor junioren ge-
speeld. Onder meer staat het duel
tussen de nummers een en twee, Pa-
trick Carly en Brian Koullen op het
programma. Aanvang: 13.00 uur.

" BOCHOLTZ - Van woensdag 28
tot en met vrijdag 30 december
houdt WilhelminaBocholtz het jaar-
lijks volleybaltoernooi voor recrea-
tieve dames- en herenteams. Volley-
balteams die zich willen inschrijven
voor dit toernooi kunnen contact
opnemen met J. Schijen, S 045-
-442665.

" EYGELSHOVEN - Badminton-
club Cosmos '77 houdt van vrijdag 9
december om 20.00 uur tot zaterdag
10 december om 8.00 uur haar tradi-
tionele nachttoernooi. Twaalf teams
nemen deel aan dit toernooi, dat
wordt gehouden in het Socio-pro-
ject te Eygelshoven. Toeschouwers
zijn van harte welkom, ook tijdens
de voor de spelers moeilijke nachte-
lijke uurtjes.

't Brouwershuis stoot door
Poolbiljartclub uit Brunssum toonaangevend in Zuid-Limburg

Van onze medewerker
BAS SCHREURS

BRUNSSUM - Langzaam maar
zeker begint poolbiljart zich een
vaste plaats te verwerven in de
sportwereld. Vooral in Zuid-
Limburg schieten de clubs de
laatste tijd als paddestoelen uit
de grond. Een van de allereerste
verenigingen van Nederland is 't
Brouwershuis uit Brunssum.
Een groepje van zes enthousiaste
mannen en vrouwen besloot een
vereniging op te richten. Ida
Doek, een van de oprichters, her-
innert zich dat moment nog als
de dag van gisteren. „Annie de
Zwart en Riet Vissers kwamen
naar me toe met het voorstel te
gaan poolbiljarten. Ze hadden
een tafel op de kop weten te tik-
ken en ze leidden mij in, in het
spel. Ik was meteen verkocht. Ja,
haast verslaafd. We trainden ons
wezenloos. Zo leuk vonden we
het".
Het clubje van zes personen
groeide gestaag. Op dit moment
telt 't Brouwershuis 18 leden.
Vele uren trainingsarbeid wer-
den in de sport gestoken. Vol-
gens Ida Doek staan sommige le-
den wel twee uur per dag achter
de tafel. De vele trainingsuren

Van onze medewerker
EDDY BUDE

SIMPELVELD- De gewichtheffers
van Helios staan aan de vooravond
van de gewichtigste strijd van het
jaar in de nationale clubcompetitie.
Wordt morgenavond de topontmoe-
ting thuis tegen Apollon in winst
omgezet, dan wordt een kloof van
vier punten geslagen met grote con-
current uit Den Haag en kan serieus
gedachtworden aan een Nederland-
se titel. Op dit moment voert Helios
met de maximale score van zes pun-
ten uit drie wedstrijden alleen de
ranglijst aan. Apollon (Den Haag) en
Atlas (Nijmegen) volgen op twee
punten achterstand.

Inmiddels is de psychologische oor-
logsvoering tussen Helios en Apol-
lon in volle gang. In de wandelgan-
gen doet onder meer het gerucht de
ronde dat Apollon morgen een aan-
val wil doen op het Nederlands
clubrecord. Voor erkenning door de
bond dienen drie scheidsrechters
aanwezig te zijn. Deze moeten van
te voren worden aangevraagd door
de desbetreffende bond. Helios-
voorzitter Jan de Boer wordt abso-
luut niet koud of warm van die ge-
ruchten „Als Apollon een aanval op
het record wil doen, had ik dat al
lang moeten weten via de bond. Ik
moet toch voorzorgsmaatregelen
treffen voor twee extra scheidsrech-
ters".
Trainer Piet Strolenberg heeft de af-
gelopen weken de handen vol ge-
bad aan het zo goed mogelijk prepa-
reren van zijn jongens op de big
match. Tijdens de laatse trainingen
tag de nadruk vooral op het vast-
houden van de vorm bij het vijftal
Frijns, Vandeberg, Lennartz, Godt-
schalk en Jussen, die Strolenberg
yoor de wedstrijd van morgen heeft
opgesteld. Veteraan Jan Janssen
wordt buiten de basis gelaten. Hij
tnoet volgende week aantreden in
het Amerikaanse Florida voor de
wereldtitelstrijd voor veteranen.

Bij Helios steekt Ger Vandeberg in
bloedvorm. Misschien is hij wel
geïnspireerd door de Turkse ge-
wichtheffer Naim Suleymanoglu,
die verleden week in de Maastricht-
se sporthal De Heeg een gasttrai-
ning verzorgde. Verder rekent Stro-

Vorig seizoen werd 't Brouwers-
huis in de competitie net voorbij-
gestreefd door 'tGebröker Hofke
uit Hoensbroek. Dit seizoen wa-
ren de Brunssummers vastbeslo-
ten het verloren geganeterein te-
rug te winnen. Helaas verliep
niet alles naar wens. Tegen 't Ge-
bröker Hofke werd een smadelij-
ke 12-4 nederlaag geleden. .
„Door enkele ongelukkige ne-
derlagen staan we nu op de vier-
de plaats. Maar de competitie
duurt nog lang. Tot eind maart
hebben we de tijd om de achter-
stand in te halen".

van goed poolbiljart vergt een
behoorlijke dosis techniek en
tactiek. Ik vergelijk poolbiljart
wel eens met een schaakspel. Bij
elke stoot moet je vooruitden-
ken. Je instellenop de situatiena
de stoot".
Een van de aantrekkelijke kan-
ten van poolbiljart is de grote af-
wisseling. „In vergelijking met
bijvoorbeeld driebanden is ons
spel veel afwisselender. Jammer
is, dat zo weinig jeugd zich aan-1
getrokken voelt tot het spel. Wil-
len we een grote bond worden,
dan zullen we toch een op de
jeugd gericht beleid moeten voe-
ren".

SCHAKEN
met Arno Henzen

De opgaven van de vorige week.
In de stelling: wit: Kgl, Dd3, Tfl,
Th3, Pd2, Pes, a4, b3, c4, d4, e3, f5,
g4, h2.
Zwart: KgB, Dc7, TcB, TdB, Pd7,PfB,
b4, b6, c6, d5, e6, f7, g6, h 7
was de vraag hoe wit aan zet de par-
tij snel in zn voordeel kan beslissen.
Het zwakste punt in de zwarte ko-
ningsveste is f7. Verder valt op dat
op dit moment alleen het paard op
f 8als verdediger is aan te merken.
Kortom, hoog tijd voor de gena-
deklap. 21. P:77! Het idee lag voor
de hand, de praktische uitvoering
vereiste echter nauwkeurige bere-
kening. 21. ...K:f7. Zwart heeft na-
tuurlijk geen keus. 22. f:g6+,KgB.
22. ...Ke7 23. g:h7 is zeker niet beter.
23. g:h7+,KhB 24. Tf7!,Dd6. Zwart
probeert nog de dame ter verdedi-
ging naar de koningsvleugel te
brengen. 25. gs,d:c4. Dat maakt een
leuke finish mogelijk. Ook met 25.
...e5 26. Th6,e4 27. Dfl,DbB 28. g6
was een nederlaag niet meer te ver-
hinderen. 26. g6!,e:d3 27. g7mat.
In de stelling: wit:Kcl, Tb4,Le4, c4,
e3, g2, h 2
zwart: Kg7, Tf2, Lfl, a7, f7, g6, h 7
had zwart al de nodige risico's geno-
men om nog op winst te kunnen
spelen. Hij vervolgde met 26. ...a5!
Met meteen 26. ...L:g2 27. L:g2,T:g2
28. c5,Kf6 29. h4!,Ke7 30. Tb7+ ,Kd6
31. T:f7,K:c6 32. T:a7 kan zwart niet
veel bereiken. De bedoeling van a5
is de tijd die wit nodig heeft om de
a-pion te winnen te gebruiken voor
het nemen van de witte h-pion,
waarna zwart twee verbonden vrij-
pionnen heeft. 27. Ta4. Na andere
zetten verliest wit de e-pion. 27.
...L:g2 28. c5!? Na 28. L:g2,T:g2 29.
T:as,Te2! heeft zwart goede winst-

kansen. 28. ...L:e4? Winstkan* 1
had zwart gehad na 28. ...Kf6F
c6,Ke7 30. L:g2,T:g2 31. T:as,#
Na de tekstzet zou het remise rflj 1

ten worden. 29. T:e4,Tf6 '<
Kb2,Tfs? Nu is het zelfs wit die"*
gaat winnen. Met 30. ...Tc6 'Tc4,KfB,e7-d7-c7 was de stelling
evenwicht te houden. 31. Tc4,'1
32. c6,Tbs+ 33. Ka3!,TbB 34. eW
35. Ka4. En nu pas zag de zwart*
ler dat hij een zet te laat komt na 1'
...Ke6 36. K:as,Kd7 37. Kb6. Naj.
kele belangeloze zetjes gaf hij off
De oplossing van de derde opij^
houdt u nog tegoed. j.
Tot slot nog een partijstelling. )(

Het diagram geeft de stelling A
na de 12e zet van wit, uit een p*
gespeeld tussen C. Becx en A. V*
sel (SVS), 2e ronde Guernsey 11%
national Chess Festival 1988. c
staat twee pionnen voor echter
de ontwikkeling van stukken is*
duidelijk minder gesteld. Hoe m
zwart de druk te vergroten? i

DAMMEN
met John van den Borst

Jan Scheijen had een ware passie voor
elegante, luchtige en vrolijke compo-
sities. Met die kennis heeft het iets
vertederends je de beroemde Kerk-
raadse problemist lijfelijk te herinne-
ren: een grote, zware, wat logge man
op jaren, echt een beer van een kerel,
die zangerig, haast lijzig sprak en
voortdurend een afwezige en ver-
strooide indruk maakte. Het werk van
de kunstenaar en zijn uiterlijk waren
bij hem wel opvallend ongelijkvor-
mig.
JanScheijen is al driejaar dood; 26 de-
cember 1985 overleed de grote gang-
maker van de problematiek op 67-jari-
ge leeftijd. Kort na zijn sterfdatum be-
gon Leen de Rooij, een „leerling" van
Scheijen die inmiddels al lang tot
„meester" is uitgegroeid, met de uitga-
ve van zijn nagelaten werk. Daarvan
verschenen tot nu toe drie delen en
enige tijd geleden kwam het vierde
uit. Het bevat honderd vijftig proble-
men uit de oorlogsjaren '43-45 en een
kleine driehonderd motieven uit die
tijd. het nieuweboekje heeft weer veel
van dietypische, charmante Scheijen-
stukjes, maar ook wat forser werk,
waar zelfs geoefende oplossers detan-
den in moeten zetten.

Voor deze rubriek koos ik devolgende
drie problemen uit „Jan Scheijen IV":

5

Het eerste moet ook door huis<ï
mers op te lossen zijn. Het tweef
een karakteristiek Scheijen-riw
tuur, dat eindigt in een motief \
hemzelf. Het derde is een curiosit4
Scheijen maakte dit probleem oijbevrijding van Heerlen (op 17 sepl
ber 1944) te vieren. Voor alle drief
speelt en wint. Oplossingen voICT
week. ■

Het vierde deel van de Verzag
Damproblemen van Jan Scheij' t
te verkrijgen door overmaking <slechts ’5,- (+/1,75 porto) op
2629342 t.n.v. F.J. Langelaan (die* t
wens ook weer aan het boekje ' Iwerkte), Schaesberg-Landgraal 1
l

BRIDGE met Wiel Gielkens
Helemaal triest voelde zich (en voelt
zich misschien nog) een jonge dame
die meende dat bridgers tekort kwa-
men zolang er in dit computertijdperk
geen fatsoenlijke bridgeprogramma's
konden worden aangeboden, waar-
mee men thuis eens lekker kon
stoeien. De opmerking wordt vaker
gemaakt, zij het niet altijd in deze le-
vendige vorm. Helaas is van de pro-
gramma's die tot heden zijn versche-
nen de gangbare mening dat het bie-
den wel redelijk is, maar het spelen ze-
ker niet beter dan dat van een leklas-
ser. Nou, dat is dan tenminste al wat
en dus zag ik uit naar het einde verle-
den jaar verschenen „Turbo Bridge",
bij de aankondiging waarvan - vol-
gens de advertentie althans - „menig
bridgeliefhebber zal opveren omdat er
nu eindelijk een bridgeprogramma
voor de pc is verschenen". Via een fan
van deze rubriek kreeg ik ditprogram-
ma in handen en ben van oordeel dat
ook hieraan nog heel wat valt te verbe-
teren. Daarvan laat ik 2 willekeurige
voorbeelden volgen, zodat u zelfkunt
oordelen.

Noord Oost Zuid WeS* i
IR D 1SA(??) pas i
2H(?) pas 3KI pas J
3Sch(??) D 3SA(??) pas(;'l
pas D(?) pas(???) en^;pas^ 1Van de vertoonde biedingen zil(l
een aantal niet goed of rondui' i
keerd. Vooral NZ hebben er <
van gemaakt.
Maar ook bij het spelen wordejl
verrast. West start nl. met rui^/lhetgeen in alle bridgeboekjes za' i
den ontraden, want zo krijg je(Li
tenkleur in elk geval niet vrij. *V
delijk gaat het contract 5 dov
kan in dit waanzinnige contra^Jlwoon niet veel meer maken), rffll
houdt toch je hart vast bij dit
neuvres.
OHVB6 OAS s

<?H PA9753
0AH852 0V8976
*HB6 *5
i
IR 3R(?)
3Sch 3SA(?)
4R pas(???)
Dit is gewoon 6R zoals u ziet &,{ ■een 3e klasser zou hier in 5R ("^
3SA, maar dan te spelen door .
mogen komen. Zo neen, dan zj >we rapporteren dat hij een zwaa » i
dige bui had. Maar een comput^, igeen zwaarmoedige dagen en dl^
ik wat teleurgesteld over de ge'Ê.|i
prestaties. En de dame die zlt.(t
misschien helemaal onti1"''/.
voelt moet dan maar doen wa
gen van ons al een halveeeuw d°j .
3 maniakken d.w.z drie gelijkK
denvragen, om een partijtje te sjjf IEn soms, als het mcc zit,ssee(h e(j1*een band waar de computer cvc
nog in jaren niet aan toe is.

Sport kort

" Jan Janssen (rechts) kan niet genoeg krijgen van gewichtheffen.
Foto: FRANS RADE

"Het eerste team van 't Brouwershuis. Foto: DRIES LINSSEN

wierpen hun vruchten af. Het
vlaggeschip van 't Brouwershuis
slaagdeer vorig jaarin, temidden
van de felle concurrentie van
vooral andere Zuidlimburgse
clubs, de nationale titel in de
ereklasse te behalen. Maar ook
op het persoonlijkevlak lieten le-
den van zich spreken. Bij het Ne-

derlands kampioenschap, on-
langs in Sittard, was de eerste
plaats in de hoogste categorie
weggelegd voor Jean Nauts.
Vlak daarachter op de tweede
plaats eindigde Jan Lammers.
„Velen denken dat poolbiljart
maar een simpel spelletje is. Dat
valt echter vies tegen. Het spelen
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Veel animo voor
sportverkiezing
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sport

Nijssen en Dullens
in kwartfinales

Leutink Mau (68), Black Bank
(67), Pedometer (66), Atletico en
Star Ride (61), Game Off en
Puma King (60).
Het programma vermeldt verder
tweerennen en zeven draverijeri.
Tot de pikeurs behoren ook Cees
Imining en Anton Blok. De en-
tree is gratis.
LD-tips:

Byorling-prijs (2100 meter, zes paar-
den): 1. Caresse Heidia; 2. Cayenne
Cede; 3. Brutus ter Lune.
Les Amis-prijs (ren, 2000 meter, zeven
paarden): 1. Imperial Sky; 2. Amber Es-
pana; 3. Comtessa Sunrise. Outsider: Ci-
vic Daneer. ,
Creetower-prijs (2100 meter, zes paar-
den): 1. Camee Guapa; 2. Casimir Dur-
bin; 3. Challancetrans R.
Slot-prijs (ren, 1800 meter, zeven paar-
den): 1. Rosita Ridge; 2. Intensitie; 3.

Blue Fire Lady.
Leutink Mau-prijs (2600 meter, negen
paarden): 1. Bavonora; 2. Brigitta R; 3.
Zefier West. Outsider: Avance Atta-
queur.
Black Bank-prijs (2100 meter, elf paar-
den): 1. August; 2. Bettie Star; 3. Char-
lotta V. 4. Ben Bloemlust.
Pedometer-prijs (1609 meter,tien paar-
den): 1. Cherie Boszorg; 2. BirgitteC; 3.
Bordeaux Cede. Outsider: Capsella Bo-
nusan.
Schaesberg Cup (ren, 2000 meter, ne-
gen paarden): 1. Leutink Mau; 2. Puma
King; 3. Byorling en Game Off.
Atletico-prijs (1609 meter, acht paar-
den): 1. Do Lor Als Sassy; 2. Boy De
Bloomerd; 3. Amber Enzelens. Outsi-
der: Vamara of Hom.
Star Ride-prijs (2100 meter, zes paar-
den): 1. AmorO; 2. Walter Neyenrode; 3.
Waaipalm du Bois. Outsider: Valiant C.

Gratis entree bij
Schaesberg Cup

SCHAESBERG - Vanavond
wordt op de draf- en renbaan van
Schaesberg het renzeizoen be-
sloten met de Schaesberg Cup.
Negen volbloeds zijn voor deze
koers over 2000 meter ingeschre-
ven. Het gaat niet alleen om het
prijzengeld van vijf mille. Er is
ook de door de Vereniging
Vrienden Draf- en Renbaan ge-
schonken wisselprijs. Vorig jaar
kwam die terecht bij eigenaar
Havenaar , nadat zijn Liberty
Belle als overwinnaar uit de bus
was gekomen. De rijders zijn
amateurs (vier) en amatrices
(vijf). Het deelnemersveld: Byor-
ling (72 kilo), Creetower (69),

van onze tennismedewerker
BUSSUM - Torn Nijssen heeft de
laatste acht van het Zilveren Kruis-
/Bosheim-toernooi bereikt. Door
een gemakkelijke zeg op de Gronin-
ger Tjerk Bogtstra met 6-3; 6-2
moet hij vandaag rond 14.00 uur
spelen tegen Willem Bruin. Bij de
dames is in dekwartfinale een com-
pleet Limburgse partij tot stand ge-
komen. Na Mara Eijkenboom heeft
Evelyne Dullens zich bij de laatste

acht geplaatst. Evelyne Dullens
won in de eerste ronde van Babette
Eijsvogel uit Hilversum. In de twee-
de set kon zij de winst net niet pak-
ken. De eerste en derde set gingen
echter ruim naar haar, zodat de
eindstand 6-1; 4—6; 6-1 werd. Met
Babette Eijsvogel vormt Dullens de
enige dubbelcombinatie met Lim-
burgse inbreng. Zij starten tegen de
twee Eindhovense zusjes Mariëlle
en Nicolette Rooimans.

VAL dISERE- Vijfvoormalige Franse ski-sterren worden in Val dis-
ere gerehabiliteerd. Veertien jaar geleden werden Jean-NoelAugert,
Patrick Russel, Henri Duvillard, Robert Rossat-Mignot en Britt La-
forgue uit de Franse skibond gestoten. De maatregel werd genomen
omdat het vijftal aan het begin van het ski-seizoen 1974 in Val dlsere
het initiatiefnam tot een openlijke opstand tegen de trainers Goerges
Joubert en Jean Vuarnet. In dezelfde plaats worden de vijf zaterdag
in ere hersteld tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Laat eerherstel ski-sterren

" Wil Jacobs in actie
voor zijn club Herschi
V en L. De Limburgse
tophandballer besloot
zijn Oranje-shirt op te
bergen en niet meer
aan te trekken totdat
bondscoach Van
Linder het veld
geruimd heeft.

Jacobs laat
WK schieten

moke Eaters
aast op

weede plaats
(LEEN - Na de zege van afgelo-

dinsdag op Agpo Trappers
rift Smoke Eaters het geloof in
5 en kunnen hervonden. De felbe-Kjrde tweede plek in de bekercom-
rftie is zo goed als bezet. Om defi-
jefbezitter van die plaats te wor-

* zal Smoke Eaters vanavond ookJbanaRotterdam in de Maasstadil* de zegekar moeten binden. TotJtoe hebben de Eaters nog altijd
.floren in de Rotterdamse Weena-t* een zege daar kan dus voor de
rfers een 'historische' worden.
~hdagavond speelt Smoke Eaters
gl 18.00 uur thuis tegen de AgpoB|Ppers. De Tilburgers, de laatste
ften uit vorm, moeten in Glaner-
j°k een 'makkie' zijn voor deiers.

voetbalcompetitiefdeling Limburg tart 2 september
ÉUWSTADT - De voetbalcom-Ptie van de afdeling Limburg
V de competitie 1989 begint injweekeindevan 2 en 3 september|>r alle categorieën. Het bekerpro-
fnma begint op 26en 27 augustus
T de eerste ronde voor de Bis-fopsbeker; bekervoetbal voor■fsjes, dames en senioren herenJt>r zaterdag 29 april 1989 wordtJ mhaalprogramma vastgesteld
ir jeugd- en meisjesvoetbal. Aan-
£-T dle, dag Koninginnedag ge-Td wordt zullen de clubs, dilniet
fr/?un accommodatiekunnen be-Vkken in onderling overleg de

in de periode van 24 totI"iet 28 april vooruit moeten spe-

Interlandkunstwielrijden en cycloball
ELRLERHEIDE - Heidebloem'

morgen, zaterdag, in de
ï " .al Varenbeuk van HeerlenJl. lrJterland kunstwielrijden en cy-fDall tussen Nederland en België,
[start wordt in de categorieën so-
K n„en duo's. Wat betreft het cy-«ball zullen beide naties eenfga- en seniorenploeg in het veld

Aanvang 14.00 uur.

SPORT KORT
it 7' J??ST7 Voetbalvereniging|t. Joost houdt zondag haar 56steIr^°op, ïïet start en finish in|oo?tPnk T

fufseS de Berken in St.
In ik' . afstanden zijn 3, 6, 9, 12
Ich Aanvang 15.00 uur. In-|J-nrijven tot tien minuten voor dei^art.

r ECHT - De nationalekampioen-
fcnappen-nieuwe-stijl, die dit jaarrden gehouden, zijn te duur ge-
rest voor de Nederlandse Golf-PUjart Bond, die gedurende 14 da-ten ln.°os Kaar in Sittard voor-
Ie fltri.iden en finales organiseer-. ■ Ue inschrijvingen waren lageran verwacht en de kosten hoger,
j °ond zal nu devoorwedstrijden,"°r de diverse districten laten or-»dmseren. Wel komt er een nieuwe
j ?Se: voor spelers van 45 jaaren

In Echt werd tijdens de al-
lat etle vergadering meegedeeld,
Wet ingang van 1990 alle dis-
let

en hun competities volgens
iD

, drie-partijen-systeem moetenVnnierl of anders afhaken. Bonds-JH
rz'tter H.Daniels (Weert) en

tran jdleider Th.Graus (Echt)
Sitten, af' evenals W. van Gaal uit
to" k\ W- °P 't Veld (Echt) werd
n ' De,stuurslid van de NGB be-
L
Iec^STELVEEN- De nieuwe se-hocl van net Nederlandse heren-
cemh am begint woensdag 7 de-
Pls v^er Pet de centrale trainingen
Pm ri Vbereiding op het toernooi
h»n 14 *

a Gandhi Memorial, dat
Wh* 23 Januari in Lucknow
Han,% gehouden. BondscoachBern! *i°mtsma heeft een schema
Ben " met in totaal zes trainin-
Am<ïtln net Wagenerstadion van
eenkrfiye.en- De laatste oefenbij-Komst is dinsdag 10 januari inossenaar.
deB^UNSSUM - Norman Lic van
slot ï„oo,lbiÜartvereniging Boeren-
kat, ac nieuwe Zuidnederlandse
zesd

Pl°en geworden. Tijdens de
'itid aagse wedstrijden in café Ter-
baa_en »n Brunssum bleef hij deover Ed Kent (De Fox) twee-
Vaii, "erner Echternacht (Corio-Uum) derde.

Hor^^E.LONA- De Westduitser
tl°etiiH in is per 1 januari be-
de g" d als technisch directeur van.
Was franse herenhockeyploeg. Hij
SPan eerder, tot 1984 coach van
loor.ue" Wem, die in zijn actieve
se r,D aan 22 keer voor deWestduit-
Seren°eg sPeelde, blijft voorts fun-
se hr. , adviseur van de Italiaan-s^keybond.

Lotto
~ M>dlotto 47a: eerste prijs

>*° 30n n/?rs; tweede PriJs 1 winnaar, die
gulden ontvangt; derde prijs

K v>L r̂s' die elk bruto 1.337,70 ontvan-
"Bo o!*de prijs 3.532 winnaars, die elk
fe, di:Va,ngen; vijfde prijs 51.497 win-
fSpöSs s'°° °"tvangen.

" Pfijs a „ ■ prijs 1 winnaar; twee-
"de Drii lnnaars; derdeprijs 25 winnaars;
*naar» f, 230 winnaars; vijfde prijs 2.165rs Vaste prijzen.

Trainerscarrousel
rsse a?° ~SV Haslou (derde
TOk >A> heeft het contract metacr°ix met twee jaar ver-

GELEEN - Herschi/V en L
speler Wil Jacobs heeft gister-
avond bondscoach Ton van
Linder laten weten definitief
af te zien van een eventuele te-
rugkeer in de nationale hand-
balselectie zolang er op het
technische vlak niets veran-
derd is. Naast doelman Jack
Josten dus opnieuw een van
de beste handballers van Ne-
derland die, vanwege het aan-
blijven van bondscoach Ton
van Linder, niet wil uitkomen
voor Oranje.

De deur, die dus lange tijd op een
kier stond, is definitiefin het slotge-
vallen. Althans zolang van Linder
aan het bewind is.

Wil Jacobs: „Dat klopt. Ik heb dat
duidelijk laten blijken. Ik wil graag
tijd aan een zaak spenderen, maar
dan wel op een prettige manier. Ik
hebvaker kritiek gehad op de natio-
nale ploeg. Althans op de verant-
woordelijke man. Dat is zo. Ik vraag
me namelijk nog altijd af waarom je
voor een evenement zoals een WK
een aantal keren bij elkaarmoet ko-
men om dan vervolgens na zon WK
bijvoorbeeld zes maanden niets
meer van elkaar hoort. Zo kun je
toch nooit een goed ingespeeld
team op de been brengen".

" ledere lezer van het Limburgs Dagblad kan meedoen aan de uitverkie-
zing Limburgs Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van het jaar 1988.

" Het stemformulier (zo spoedig mogelijk insturen!) dient uiterlijk zater-
dag 10 december in het bezit te zijn van het Limburgs Dagblad.

" Per categorie (sportman, sportvrouw, sportploeg) telkens slechts één
naam aankruisen of invullen.

" Alleen het op deze pagina afgedrukte, originele stemformulier mag
worden ingestuurd. Geen kopieën!

" Op het formulier mogen geen verdere mededelingen worden gedaan.
Formulieren die niet voldoen aan de spelregels worden niet geaccepteerd.

" De verkiezingsuitslag wordt bekend gemaakt tijdens de LD-Sportrevue
op woensdag 28 december in het Wijngrachttheater in Kerkrade. De uit-
slag van deverkiezing wordt gepubliceerd in het LD van donderdag 29 de-
cember.

Wil Jacobs, op dit moment niet al-
leen topscorer in de competitie
maar bezig aan een sterk seizoen bij
Herschi/V en L, heeft afgelopen za-
terdag bezoek gehadvan de interna-
tionals Lambert Schuurs, Patrick
van Olphen en Henk Groener. „Zij
zouden graag zien dat ik terug
kwam. Ik heb hen ook laten voelen
daar trek in te hebben. Het is toch
heerlijk om straks in Frankrijk bij
dat B-WK tegen landen als West-
Duitsland, Zwitserland en Noorwe-
gen te kunnen spelen. Alleen stoot
ik dan weer op dattechnisch beleid.
Daar knap ik op af.

„De problemen met van Linder be-
gonnen een aantal jaren geleden
toen ik tijdens het European Trop-
hy toernooi in België hem lietweten
niet de hele voorbereiding op hetC-WK van Portugal te kunnen mee-
maken. Dat was een noodzaak dusviel ik af. Na dat C-WK ben ik nog
een keer op een training geweest
maar dat was zonde van de tijd.
Slechts sporadisch is er daarna nogweleens kontakt geweest".

Handbalderby
V en L-Mosam

GELEEN - In de eredivisie zaal-
handbal bij de dames staat zondag
om 14.25 uur in de sporthal Glaner-
brook van Geleen de derby tussen
Herschi/V en L en Vonk/Mosam op
het programma. In vroeger jaren
stond de confrontatie tussen de
twee aartsrivalen meestal bol van
spanning en sensatie. Ditmaal lij-
ken de kaarten al geschud. De Ge-
leense dames zijn immers fiere hjst-
aanvoerder, terwijl de ploeg van
trainer Huub Coorens zonder pun-
tenwinst op de laatste plaats staat.Loting handbalbeker

HEERLEN - Hetresultaat van de Limburgse ploegen bij de lotingvoor dederde ronde van de handbalbeker voor dames: Auto Caubo lason-BHC,
Loreal-VGZ/Sittardia, Haelen-PSV 2, SVM-DVC, Holbox/Swift-Batouwe,
Vonk/Mosam-Herschi/y en L 2, Swift A 2-Merefeldia. De wedstrijden
moeten gespeeld worden tussen 23 en 27 januari 1989.

Eerste divisie dames zaterdag: VGZ Sittar-
dia-Bevo (19.45, Sportcentrum Sittard)
Zondag: DVC-Caesar (15.15, Eindhoven);
Animo-Holbox/Sw^ft (13.10, Rijswijk);
DWS-Auto Caubo lason (13.40, Schiedam).

Sittardia in
poule met

MAI Moskou
>ITTARD - Landskampioen
Cwantum/Blauw Wit komt tij-
lens de Limburgse Handbalda-
;en in de groepswedstrijden uit
egen Lokomotiva Trnava (Tsj),
Srönderslev IF (Den) en provin-
:iegenoot Herschi/V en L. In de
indere groep spelen Sittardia,
Decsi Munkas SC (Hon), St. Ot-
nar (Zwi) en MAIMoskou (Sov).
De Limburgse Handbaldagen is
:en project van de drieLimburg-
:e clubs, die samenwerken in de
itichting Tophandbal Limburg.
let toernooi wordt van 27 tot 29
lecember in Sittard, Geleen en
3eek gehouden. Ter ere van het
veertigjarig bestaan van Sittar-
lia worden de beslissende wed-
itrijden in Sittard gespeeld.

Verkiezingsformulier
Limburgse Sportman/Sportvrouw/Sportploeg 1988
(Inzenden tot uiterlijk 10 december 1988).

SPORTMAN
o Rob Ehrens, springruiter
o Jacques Josten, handbalkeeper
o Frans Maassen, profwielrenner
o Marcel Poulisse, zwemmer
o Arnold Vanderlijde, bokser

I I
0

SPORTVROUW
o Carla Beurskens, atlete
o Rita Delnoye, atlete
o Evelyne Dullens, tennister
o Daniëlle Roymans, kunstschaatster
o Ria Vestjens, voetbalster

j o |

SPORTPLOEG
o Derckx-Cox, kanoteam
o Kwantum/Blauw-Wit, zaalhandbal
o Miniware/BSW, basketbal
o Roda JC, profvoetbal
o W Waubach, amateurvoetbal

I
0" . I

In elkegroep een naam aankruisen óf een andere kandidaat zelf in- |
vullen. j

AANMOEDIGINGSPRIJS

De aanmoedigingsprijs voor aankomend talent

ken ik toe aan: {
AFZENDER

Naam: |

Straat: |

Postcode en woonplaats ■

(Lees ook de spelregels elders op deze pagina)

Inzenden in gesloten enveloppe zonder postzegel naar:

Limburgs Dagblad
Sportverkiezing
Antwoordnummer 46 I
6400 VB Heerlen I

fc «■—■ —» — «"»"—> —hmmm—
__ — tmm hm hm «_ —mm ——> —>—■— —■■ ——»—1

APELDOORN - Naast de herense-
lectie van bondscoach Arie Selin-
ger, komt ook de vrouwenploeg in
actie tijdens het Centraal Beheer-
/Dynamo volleybaltoernooi, eind
december in Apeldoorn. Orarvje
stuit onder meer op de wereldtop-
pers China, Cuba, DDR en Peru.

Oranje-dames ook
ook in Apeldoorn-

volleybaltoernooi

lichamelijke opvoeding aan het St. Maartenscolle-
ge in de hoofdstad de grondleggervan hetLimburg
Cuptoernooi, dat dit jaarzijn twaalfde editie beleef-
de. Pim van Soest was daarnaast lange tijd actief
als regio-bestuurslid en afgevaardigde naar de
Bondsraad. Ad Harlé: „Pim van Soest is een man
die door zijn inzet en toewijding een voorbeeld-
functie heeft vervuld in de zuidelijkehonk- en soft-
balwereld."

Foto: BURO WIDDERSHOVEN.

MAASTRICHT - Gisteravond werd deLimburgse
honkbalpionierPim van Soest benoemd tot lid van
verdienste van het rayon Zuid van de KNHSB, de
Koninklijke Nederlandse Honk- en Softbal Bond.
De onderscheiding werd uitgereikt door rayonbe-
stuurder Ad Harlé uit Heerlen (zie foto). Pim van
Soest was in 1974 de grondlegger van de Maas-
trichtse honk- en softbalvereniging Sphinx/HSCM,
de club waarvan hij tot 1 oktober jongstledenvoor-
zitter was. Bovendien is de gepensioneerde leraar

BRUNSSUM - Zaterdag en zondag
worden de Nederlandse kampioen-
schappen badminton verspeeld in
Nieuwegein. De Limburgse deelne-
mers hebben het bij de loting niet
getroffen. In het heren enkelspel
ontmoet Wiel Hanssen in de eerste
ronde de geplaatste Seno The van
landskampioen Velo. Limburgs
kampioen Robert Ploeger moet het
opnemen tegen de grillige Jan Ger-
ritse, die vorig jaar nationaal kam-
pioen Pelupessy elimineerde. Mar-
ga Notermans ontmoet de winnares
van de wedstrijd Oei-Wiggers. In de
dubbelspelen liggen er kansen voor
de koppels Hanssen-Van Soest en
Ploeger-Swinkels.

Slechte loting

Aanvankelijk had de NeVoßo het
team van oefenmeester Wuqiang
Pang niet ingeschreven, vanwege
afspraken op clubniveau, hetgeen
in de afgelopen weken tot stevige
kritiek van de geselecteerde volley-
balsters leidde, diewel graag wilden
uitkomen in-een van de best bezette
toernooien in het Europese circuit
rond de jaarwisseling. Door de af-
zegging van West Duitsland en het
afvoeren van deAmerikaanse teams
The Ambassadors door de organisa-
tie, kon alsnog een plaats worden
ingeruimd voor de Oranje vertegen-
woordiging. De opengevallen stek
in het herentoernooi wordt ingeno-
men door de ongeslagen lijstaan-
voerder in de Franse competitie: AS
Grenoble.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

STEMFORMULIER

SPELREGELS

HEERLEN - De animo onder de lezers van hetLimburgs Dagblad om ook
dit jaar weer mee te doen aan de verkiezing van de Sportman/Sportvrouw-
/Sportteam van het jaar is weer erg groot. Maar er zijn ook heel wat lezers
die dekrant van vorige week vrijdag kwijt zijn geraakt en daarmee hetdeel-
nameformulier voor deze verkiezingen. Vandaar dat dit op deze pagina
nog een keertje afgedrukt wordt.

Het Limburgs Dagblad organiseert deze verkiezingvan de beste Limburg-
se sportmensen al vele jaren. De uitslag zal worden bekend gemaakt tij-
dens een gezellige 'Sportrevue', die op woensdag 28 december wordt ge-
houden in het Wijngrachttheater in Kerkrade. Behalve sportmensen zijn
daar ookprominenten uit de showwereld die samen zullen zorgen voor een
zeer gevarieerde mengeling van sport en show.

Kaarten voor deze avond (entree ’ 7,50) zijn verkrijgbaar op alle kantoren
van het Limburgs Dagblad en bij de VVV Vaals.

Honkbalpionier gehuldigd

Handballer afgeknapt op beleid bondscoach

LD-lezers kiezen hun sportfavorieten
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PP] DISCO

V ' Tentstraat 478 -
\ Vaals

's vrijdags primeur uit België

met top-D.J. Walter K.
ledere zaterdag nieuwe show.

Morgen 3 december: ACID
ledere zondag: matinee

met DJ. Walter K.
Geopend: vrijdag v. 21.00 tot 4.00 uur

zaterdag: v. 21.00 tot 6.00 uur
zondag: matinee va. 14.00 uur

88321

Zondags ■ I ■ k
HAPPY *WÏéM
HOUR L

Vrijdag 2 december Grote OlfJie aVOIId
Zondag 4 december -j Dpj,.,,,*^St. Nlcolaasavond met UC ■ CdlIUlO

Gezellig </«f/IC#/Iof
HOOFDSTRAAT 30 KERKRADE
Dagelijks geopend v.a. 11.00uur
Dinsdag rustdag

LA DILIGENCE vanavoiK1vanavond

4r%< A*
Walter N'ta and The RUn

tV0?j? ##fë$ii Benny Neyman
een begrip in Limburg

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

Vol verwachting klopt
ons hart

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50cent per minuut

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

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

Voor Harde
Porno
Bel je

Nombre
Hombre

06-
-32032023

50 c. p/m.
w ftWoßo/ ]
PE HEETSTEBOX VAN NEEE&^NP
Na 2100 uur extreem, bizar en^jÉ
uitsluitend voor eigen risico, ]
J)6320.320.51$g/g

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06-320.320.22
Hot News

06-320.323.66
Na 21.00 u. Specials

50 et. per min.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
Escortservice VRAAGT
meisje. Na 19.00 uur 045-
-740511.
Club PARIS. Ma. t/m vr
va. 14.00 uur. Provinciale-'
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op 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->neer 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 !

Grijp je kans en laat jeeens 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

Zoenbabwe
Idi deed
het ook
met 10
tegelijk!

06-
-32032522

50 c. p/m

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Life-gesprekken
320.324.05

50 et. p. min.

SEXPERT
Zijkennen hetklappen van
dezweep, 'n Tikje tewild?

Luister mee en huiver...
SM

07.00-19.00/19.00-07.00

Pp 06.320.321.41§ 50 cent per mmuul

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

Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau.

Nieuwstraat 147 Kerkrade. Tel. 045-457927.
Nieuwe sexy-meisjes aanwezig.

» Bent u op zoek naar
een écht sex-kontakt...
bel dan de Relatielijn

06-320.324.50
150cent per (Twiuut)

Dagelijks nieuwe
aanmeldingen

Wilt u een sex-kontakt j
aanbieden... |

bel dan ons speciale £nummer
010-429.11.33 l

Club „MIRABELLE"
(Kerkrade) zoekt nog een
leuk meisje. Intern en ga-
rantieloon mogelijk. Tel.
045-419823 of 076-
-871827.

Nieuw bij JOLANDA privé
moeder + dochter + Van-
essatype. 04492-3198, 11-
-24 u.
"RYANCO" voor discrete
bemidd. van privéadres-
sen, tel. 04749-4258.

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

Vrijdag, zaterdag en
zondag geopend.
Vrijdag en zondag vrij
entree.
DJWilco i ~

Gemeen- j|ppßß^
schapshuis ijw* JHH
Schimmert jryP^M

Zaterdag en zondag

disco [Rj|jWW|
DE GouDEn Gids / H^^-Of «AIO. TV /^m\mi^m\ Wmm^k
\____\^mr A4W
V—Vm\^rm\^^ Muziek uit de jkrm.
V É^mJmT 'aren 60~'7u~'Bu door

Als jeer echt uit wilt zijn...

Zaterdag 3 december
Lou and the New Stars

en Sinterklaas en Zwarte Piet

ÉBAR-DANCING
PARTY CENTER

KEGEL CENTER

Bongerd 5, Spaubeek
04493-4193

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje met

zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een i
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók), i
50 et/min.

06-320.330.03
Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

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

06-EretMi I HfflEjE
M'Tli'-'M 6-320.3

ÉHEsa SSP
£*Ki l'"l',!lJ'-l- I■VlllllliM 06.320.322.00
06-320.320.03 MJ!B.|;IHIIM
KHEZHI M ■320.322.07
06-320.321.00 MFTTTTWI
czmi&sa yiS?

======06-320.321.04
«'"IHII'NUII «320330 U
06 - 320.321.06 "££ÜÏSJST"

06 - 320.321.08 06-Ammamont
■JJ.I.JM.I.MIJ.I ■WWJI.MIM
06-320.321.12 0602032004

06-320.3a. 14 06-320.320.11«jimkw ii.'W!iï,,>iwi!i
06 -32ft321.nl 06-320321.02

06-Groepcgetprefc

06-320330.10 ]/ér
50ctp.m.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

J.man 39 jr. zoekt leuk
ECHTPAAR voor moderne
vriendschap. Br. o. no. SI
620 LD 6136 ER Sittard,
Baandert 16 Sittard.
Nieuw MARYLYN vanaf 10
uur, ook zat. en zond. Tel.
045-721759.
ESCORTSERVICE. Char-
mante jongedame bij u
thuis of in hotel. 045-
-728577.
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's zaterdags vanaf 20 uur.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch 06-320.320.45

Hetero 06-320.320.26
Wet-Sex 06-320.320.47

Live 06-320.320.60
Fanmail 06-320.320.48

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

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers. en sexstory's

Sittard PIN-UP-GIRL Mari-
na ma. t/m vr. 13-23 u.
04490-28256.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.'.
045-410034.
Privé bij ANITA. Ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

orkest
Apollo Trio

bezoek van Sint en Piet
Dinsdag gezellige

avond voor
alleenstaanden met

orkest
Apollo Trio

B*HCi M 1 i t t

NEWYORK
Zaterdag 3 december

NEW SPIKES
Vrijdag 9 december

Madame Maxime
Zaterdag 10 december

Sweet Ups
Vrijdag 16 december
Lex Nelissen en

The Walkers
Bokstraat 41a,
Heerlerheide

Dancing HOUSMANS Montfort [f
ZATERDAG 3 dcc- MONTE-CARLOJjt

-i

JgISUH DAHSEH EEHRAMPj«"ffe3—KOM--^ - 3 sfHAM DEGEHKAMP
LAATSTE WEEK

INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN»
Inl.: dagelijks van 17.00-20.00 uur

DANSSCHOOL DEGENKAMP
87g53 Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711 (

am " m g^Mm _ I I j~M I

UITGAANSCENTRUM
ledere eerste vrijdag van de maand

presenteren wij u een avond vol verrassingen

VRIJDAG 2 DECEMBER

een Sinterklaassurprise die u niet vlug vergeten zult!!
Globe, Limburgs meest swingende en veelzijdige uitgaanscentrum

Burg. Janssenstr. 26, Beek to. kerk, 04490-79297 geopend do., vr., za., zo.
97267 J

Dancing TEtoile
zaterdag 10 december

Pin Up Club Show
kaarten in voorverkoop aan kassa ’10,-

op 10 december ’15,-
Raadhuisstraat 118

Tel. 04405-2007
Hulsberg

Zaterdag, zondag en maandag dansen

B_____________B-M____i

DISCOTHEEK

WHITE HORSE
Hulsberg

Vrijdag 2 december
EVA'S LINGERIE-SHOW
Zaterdag disco
Zondag discomatinee

-

Tqpsex is 2 handen vol!
06-320-325-25

50 et p.m. 24 uur p. dag
Hardsex, keihard de lekkerste!
06-320-325-35

PRIVÉ voor zakenmensen,
ook in weekend. Tel. 043-
-214000.
Club LA-STRADA ma. t/m
zat. Tel. 045-272350.

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.

Provinciebox
Waarom verre afstanden

als het ook zo kan!
ledere provincie

zn eigen nummer.
Alle nummers
beginnen met

06-
-320.330

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

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

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

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

Spetters
06-320.330.71

120kanjers p. d. 50 c p. m.

Love Line
Sylvia kreeg een nieuwe
speeltje in haar schoen.

Wil je weten hoe 't werkt?
06-320.320.61
Diana Escort

045-
-320905/321038

Met 6 sexy meisjes, ledere
dagvan 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.
ESCORT-SERVICE voor
meisje na 19.00 u. Tel.
045-740511, tev. meisje
gevr.
ESCORTSERVICE Bian-
ca, Monica, Peggy en
Chantal komen op zeer
discrete wijze bij u thuis of
in hotel. Bel 045-718086.
Te k. Sex- en/of PAREN-
CLUB. Tel. 04756-2419.
PRIVÉ en escort, iedere
dag. Tel. 045-220866.

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.

Aaaahh!
06-320.321.66

mmh sex 50 et. p.m.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

KANDRA met Cindy en
Joyce tot 03.00 u. privé en
escort. Tev. leuk meisje
gevr. Tel. 045-228975.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
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.
Buro ELVIRA bemidd. v.
privé-adres. Inschr. gevr.
Tel. 045-419384.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers

GASTVROUW en meisjes
gevr. voor nieuwe club in
Geleen. Info. tussen 13-18
u. 04490-45814 bgg
44061. "

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.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
Nieuw PRIVÉ ma. t/m vrijd.
v. 18 uur t/m 24 uur. Tel.
045-723943. Tev. assist.
gevr.

KIJKOTHEEK Vide^
Leuke meisjes a^
Tel. 045-718067. NW |
aanw.
PRIVÉ Nathalie, MflTel. 045-723029. I
CONTACTBUREAU [
voor bemiddeling v. &
sen. Tel. 04490-51(
Geleen.
NOBEL ESCORT v^ Jman van nu! Ma. t/rtv
14 tot 2 uur. 045-45J;

_
KATJA privé en $4
vanaf ’50,-; v. 11 -£3 ■23.00 u. Tel. 045-42ff 1
06-320.330.07. NO* \
EROTISCHE ver",

’ 0,50 per minuut. 1

Overdekte CARA!'
STALLING v.a. /25W'
jaar. Bartels Cai
Hommerterweg 2.
stenrade. Tel. 044923
BUITENSTALLING I
verhard terrein, ’ I^VJ
jaar. Bartels Cara\"
04492-1870.
WINTERTENTENSt1'
In onze showroorr.
typen wintertenten ..
steld. Ideaal voor de JJvakantie en wintel
Isabelle, KIP, DW
me. Snelle levering
pen uit vooraad li
Beckers Carava:
Handelsstraat 24, S
Te k. CARAVAN,,!
Detleffs Nomad, 4-& Jmet koelkast, toiletijj
geïntr. disselbak, bof.1987, verkeerd in pen
Tel. 045-463246.
Caravelair, Sprite en JJmodel 1989 is er! N«
grijs interieur. BA*S
Caravaning, Hom'vd
weg 2567 Amstf"
04492-1870.

ANTIEKHANDEL
mons. Door eigen K
debetere meubelen.*
laagst mogelijkeprU^o
kennis + service + f?* |
Dorpstraat 45a,- Nutfy
derdae en vrijdag,^,
avond^eï 045-2434j>
1600 m" antieke, greA|
rotan MEUBELS Jj,
lampen. Pierre CoUï
Heerstr. Nrd. 14;,Elke dag geopend. s
dags gesloten. A
Te k. LANTAAR^m. spillegang en Jfl
hangklok. Tel 043

Vrijdag 2 december 1988 " 24
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