
Limburgs Dagblad Autoweg
jfoensdag7 december 1988. 70e jaargangnr. 289

(jgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100,6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown - Losse nummers ’1,40

Rapport: dure auto ’s politie moeten weglilDEN HAAG - De Porsche Tar-
pÉ]!a en de Range Rover van de
0J Verkeers Dienst
I^(AVD) zijn te duur. Ze moeten■ gorden vervangen door goed-
____^ kopere en meer universele

J v°ertuigen. Dit is één van dep| conclusies van de Werkgroep
JtPolitiebudget om te komen tot

l_3j forse bezuiniging op het
1 Wagenpark van de rijkspolitie.

De vervanging van de Porsche
en de Range Rover zal een be-
sparing opleveren van 1,2 mil-
joen gulden. Verder stelt de
werkgroep voor om de keuze
van brandstofleveranciers voor

alle onderdelenvan derijkspo-
litievrij te laten, zodat ze goed-
kopere en beter bereikbare
brandstoffaciliteiten kunnen
vinden. De werkgroep ver-
wacht hiervan jaarlijks een

voordeel van 1,2 miljoen gul-
den. De landelijk afgesloten
contracten met Esso en Shell
dienen na 1990 niet te worden
verlengd.

De voorgestelde bezuinigings-
maatregelen op vervoersge-
bied leveren in totaal een be-
sparing op van zon 12,5 mil-
joen gulden. De werkgroep Po-
litiebudget doet volgende
maand verslag aan generaal W.
Frackers van het Korps Rijks-
politie, die op zijn beurt eind
februari minister Korthals Al-
tes van justitie2al rapporteren.

Vrees voor lossere band DSM en provincie na privatisering

Zorgen in Eerste Kamer
over toekomst Limburg

j^N HAAG - Een meerderheid in de Eerste Kamer maaktch ernstige zorgen over de toekomst van Limburg. Bij de be-andeling van het voorstel tot privatisering van het DSM-con-
Jerri werd gisteren de vrees uitgesproken dat de beëindiging

■atl het staatsaandeel in het chemieconcern wel eens het begin
fl?|Jkunnen betekenen van een „ontkoppeling" van DSM ener-
c^Jas en van Limburg anderzijds. De Eerste Kamer ging overi-
Jfns met grote meerderheid akkoord met de privatisering.

'eri woordvoerder van het chemiebedrijf zei gisteravond dat
wordt dat de eerste aandelen op 24 januari naar de

urs kunnen gaan.

jSjdvoerder Pit van de PvdA
4ir_ .'Jdens net debat de verwach-
gvS uit dat door de privatisering
H^burg voor het concern minder
■^-langrijk wordt. Zijn collega Coc-Jr^ans (CDA) noemde DSM „van
JL^eldige betekenis" voor Limburg
_L v°or dieprovincie „de onmisbare■ Zijn zorg geldt in het bij-

-n rde lanSe termijn, als nieuwe
y^eraties aan het bewind zijn.~ Ur>nen huidige goede voorne-
rt,eils dan niet verwateren?", zor°eg hij zich af.

'ak'Ster De Korte (Economische
>Ve * toonde zien optimistischer
ie.r de toekomst van het concern in

É..Ü Limburgse. „De bedrijfsecono-
;d i^0'16 motieven zullen de doorslag
'\re!) voor een lang verblijf in Lim-

-B', zo verzekerde hij.

jH-. or.e noemde het zeer onwaar-
/igj^lijk dat op middellange eni j_s ook op langere termijn DSM

t_j ginder prominente plaats in
, W ürë zal krijgen. „Het ligt op de
I "Ve ka^ dere,gi°nale en provinciale

t|r rheid in Limburg er zorg voor te
I tij h

gen dat er geen aanleiding kan
PoofH 001" een bedri-if als DSM ziJn
"la .dactiviteiten naar elders te ver-
I atsen", aldus De Korte.

Woordvoerders van beide rege-
ringsfracties CDA en WD noem-
den de voorgestelde privatisering
een goede zaak. Kritiek op het voor-
nemen kwam alleen van de PvdA.
Voor de socialistische fractie in de
Eerste Kamer was het ontbreken
van een raming over de opbrengst
van de aandelen-verkoop een punt
van kritiek. MinisterRuding (Finan-
ciën) noemdeeen raming in de orde
van grootte van 750 miljoen gulden
onjuist. „Ik denk dat dit een veel te
laag bedrag is van de opbrengst van
de eerste tranche van DSM", zo zei
Ruding.

Het weer
]oi^DER BUIEN
Ivaj. een hogedrukgebied

°e oceaan naar West-
d,JOPa0Pa trekt en haar invloed
H 0 vergroot, zal er vandaag
$tr w?' een noordelijke lucht-

ontstaan, maar deoigheid neemt geleidelijk
ocu,a^ InLimburg zal het in de
'. cl d licht bewolkt zijn en
w}!). °°P van de dagzal de be-
-ai! ng *e*s toenemen. De
Mhd °P een 's klein. De
Lll wordt matig tot vrij
ty* , t'6ut noord tot noord-se- Omdat de lucht over
1,*ndinavië wordt gevoerd is
2f vanmiddag iets kouder (5
5e den) dan gisteren. Komen-
*a_Taent 's er plaatselijk vorst
V * de grond.
typp Weer informatie over het
Qf_;.r in Limburg kunt u bellen£9U22346.&DAAG:C °P: 08.34 onder: 16.29

■^Hop: 06.56 onder: 14.43

Schipper lichtgewond

Vrachtschip
gezonken

BAARLO - Omstreeks negen uur
gisteravond is in de zuidelijke voor-
haven bij het sluiscomplex in de
Maas te Belfeld het met grind gela-
den motorschip De Taurus in enke-
le minuten tijd gezonken. De schip-
per en zijn vrouw konden nog net
het vege lijf redden. De schipper
raakte licht gewond aan een been.

De Taurus van 920 ton zonk aan de
Baarlose oever. Het schip was zo
diep gezonken dat de bovenkant
van dekajuit nog net zichbaar bleef.
Het schip zal in de komende dagen
worden gelicht. De oorzaak van het
ongeval was gisteren nog niet be-
kend.

Mogelijk afrekening tussen criminelen

Autobom onschadelijk
gemaakt in Hoensbroek

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Explosieven Op-
ruimingsdienst (EOD) heeft gister-
middag in de Dr. Albert Schweitzer-
straat in Hoensbroek een bom on-
schadelijkgemaakt, die door omwo-
nenden gevonden was op de plaats
waar eerder een auto had gestaan.
Volgens een politiewoordvoerder
gaat het mogelijk om een afreke-
ning in het criminele milieu. Uit

voorzorg moesten alle bewoners
binnen een straal van 75 meter hun
woningen bijna vier uur lang verla-
ten.

Volgens getuigen verliet het poten-
tiële slachtoffer rond half tien de
woning van zijn vriendin. Nadat hijmet zyn auto was weggereden, koneen andere automobilist een op de
weg liggend voorwerp ter nauwer-

nood ontwijken. Een buurmar
kwam poolshoogte nemen, ver
klaarde later: „Het leek eerst eer
speelgoedauto. Toen ik dichterbi;
ging krjken, ging er nog maar éér
gedachte door me heen: 'Maak sné
datje wegkomt, joh!'"

De gealarmeerde Heerlense politit
verkende de bom voorzichtig. He.
ding bleek uit twee staven en eer
vloeistofreservoir te bestaan, dit
met draden aan een ontstekingsme
chanisme waren verbonden. D«
brandweer en een ambulance bic
ven stand-by. Agenten verzochter
de bewoners van een twintigtal wo-
ningen hun panden te verlaten.

" zie verder pagina 13

Alleen CMHA achter bod van 0,2 procent loonsverhoging

Breuk in front van
ambtenarenbonden

DEN HAAG - Minister Van Dyk
van Binnenlandse Zaken heeft de
ambtenaren een loonsverhoging
van slechts 0,2 procent geboden.
Dat is voor drievan devier centrales
van overheidspersoneel onvoldoen-
de. Zij eisen een algemene loonsver-
hoging van een procent. Dit kost de
minister 440 mihoen gulden. Hij
heeft voor volgend jaar slechts 350
miljoen gulden beschikbaarvoor de
verbetering van de arbeidsvoor-
waarden van ambtenaren. Alleen de
CMHA, de Centrale voor Middelba-
re en Hogere Ambtenaren, wil met
VanDijk over devoorstellen-praten.
Vandaag vindt het overleg met de
ambtenarencentrales plaats.

De minister wil, dat alle ambtena-
ren een lagere pensioenpremie gaan
betalen. In de maatregel die de mi-
nister nu voorstelt, zouden de beter
betaalde ambtenaren maandelijks
daarvan netto meer overhouden
dan de lagere ambtenaren.
De minister heeft de bonden van
overheidspersoneel ook voorge-
steld de loonschalen voor middelba-
re- en hogere ambtenaren te verlen-
gen. Dit kost de minister 65 miljoen
extra, boven de 90 miljoen gulden
die hij al kwijt is aan de salarisver-
betering van 0,2 procent.
Voor 65 miljoen guldenwil van Dijk
voorts de inkomens van ambtena-
ren bij Defensie, gemeenten en pro-
vincies en bij het onderwijs extra
verbeteren. Deze sectoren krijgen
nog eens 125 miljoen gulden extra

voor verbetering van de werkgele-
genheid. De minister handhaaft zijn
eerder gedane voorstellen om de
VUT-leefujd met een jaar te verla-
gen tot 60 jaar.
Komen de ambtenarencentrales
met Van Dyk vandaag niet tot een
vergelyk, dan zullen de arbeids-
voorwaarden voor volgend jaar niet
veranderen. Volgens het nieuwe
overlegsysteem moet de minister
drie ambtenarencentrales aan zyn
zijde hebben, wil hy veranderingen
in arbeidsvoorwaarden kunnen
doorvoeren.
De ambtenarencentrales zeiden gis-
teren te verwachten dat vandaag
nog niet definitief de laatste hamer-
slag zal vallen. Eerst 'willen ze zien
of de minister nog wat extra ruimte
te bieden heeft.

# Politiemannen bestuderen de bom in Hoensbroek. De EOD zou het explosief later laten springen Foto: FRANS RADE

Gorbatsjov in
VS aangekomen

Van onze correspondent
WASHINGTON - Temidden van
een stroom van geruchten over het
werkelijke doel van zijn reis, is Sov-
jet-leider Michail Gorbatsjov giste-
ren in New Vork aangekomen voor
een bezoek dat tot vrijdag zal duren.
Gorbatsjov zal vandaag de Algeme-
ne Vergadering van de Verenigde
Naties toespreken, en een lunchont-
moeting hebben met deAmerikaan-
se president Reagan en diens opvol-
ger Bush. Uitgebreid werd gisteren
in Amerika gespeculeerd over de
voorstellen die Gorbatsjov daarbij
mogelijk zal presenteren.

In de loop van de middag kreeg
vooral het bericht dat Gorbatsjov
van plan zou zijn om aan te kondi-
gen dat hij eenzijdig eenderde deel
van de Sovjet-troepenmacht zal re-
duceren, groeiende belangstelling.
Gorbatsjov zelf liet gistermiddagl>ij
aankomst in New Vork niets los
over het werkelijke doel van zijn be-
zoek. Hy zei in een kleine toespraak
dat er, bij zijn gesprek met Reagan
en Bush, geen sprake zal zijn van
een formele agenda.

# Blad over gezond
leven berekent een
'boomheffing' aan
zijn lezers.
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# Dorpen tussen Sit-
tard en Geleen gis-
teravond urenlang
zonder water.
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# Wilbert Hanssen uit
Kerkrade - 129
centimeter groot -
speelde mee in
internationaal
filmspektakel.
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# Dokter Thei Jessen

overleden.
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# Becker klopt Lendl
in finale Masters.
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# FC Groningen met
2-0 onderuit
in Stuttgart.
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Arrestaties na
blootleggen van
amfetamine-lijn

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De politie van
Brunssum heeft maandag vier man-
nen en drie vrouwen gearresteerd
op verdenking van grootschalige
handel en smokkel van amfetamine
naar Zweden. De arrestaties gingen
vergezeld van invallen in vier pan-
den te Brunssum en omgeving,
waarbij geringe hoeveelheden am-
fetamine, bijna 80 gram hasj en twee
revolvers plus scherpe munitie in
beslag werden genomen.

De vier mannen, onder wie een
vuurgevaarlijke bekende van de po-
litie, een in Duitsland wonende
man, iemand uitAmstenrade en een
Brunssummer, gelden als hoofdver-
dachten.
De vrouwen, die in Brunssum, Ge-
leen en Amstenrade werden aange-
houden, zijn met hen bevriend.
Als centrum van de drugshandel
naar Zweden ontmaskerde de poli-
tie een sexhuis aan de Brunssumse
Prins Hendriklaan, dat geëxploi-
teerd wordt door een van de ver-
dachten.
De politie kreeg lucht van de geor-
ganiseerde amfetaminehandel toen
enkele maanden geleden een paar
kilo's pep in Zweden werden onder-
schept, die uit Brunssum afkomstig
bleken.

" zie verder pagina 13(ADVERTENTIE)
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strips en in gesprek

in gesprek
Israël moet snel vrede
sluiten met Palestijnen

Nadat de Palestijnse Nationale Raad (P.N.C) besloten heeft
binnenkort een onafhankelijke Palestijnse staat op te richten
en een voorlopige regering te vormen, is nu de beurt aan Israël
om zo vlug mogelijk vrede met het Palestijnse volk te sluiten,
dat uiteindelijk vrede komt in dit door oorlogen geteisterde
land, waar miljoenen slachtoffers te betreuren zijn.

Premier Yitzhak Shamir is erg
kleingeestig om te veronderstellen,
dat de „Erkenning" van een nieuwe
Palestijnse staat diegenen helpt, die
uit zijn op de „vernietiging" van de
staat Israël. „Wat een kolder". leder
andere met gezond verstand den-

kende leiderzou blij zijn eindelijkin
vrede te kunnen leven; zonder ter-
reur en zonder oorlogen. Maar pre-
mier Shamir wil geen vrede; hij
heeft zijn volk „verkocht" aan de
Amerikaanse maffiaregering, die al-
leen geïnteresseerd is in landen
waar oproer en oorlogen heersen
(om hun wapenproductie veilig te
stellen). De Europese leiders zou-
den zich gezamenlijk moeten inzet-
ten om devrede tussen Israël en het
Palestijnse volk (PLO) te herstellen,
ook als premier Shamir de inmen-
ging door de Europese leiders ver-
biedt. Misschien kan Sovjetleider
Gorbatsjov de Amerikaanse rege-
ring overtuigen dat het nu de tijd is
om vrede te sluiten tussen Israël en
het Palestijnse volk. Het is niet te
geloven dat Israël teleurgesteld is,
omdat verschillende landen o.a.
Egypte, Griekenland, Sovjet-Unie
en andere EG-landen van plan zijn
de Palestijnse staat te erkennen.
Moet de vijandige houding door
blijven gaan tot Sint Jutternis?

In plaatsvan een onmiddellijke vre-
desconferentie op touw te zetten
(concessies kunnen later immers
worden bepaald). Eerst moet er vre-

’Lekker’89’

Ik lees steeds met genoegen 'Hapje
her Slokje der' van Nino Tomades-
so. Zo ook donderdag 1 december jl.
Maar nu moet mij iets van het hart.
De heer Tomadesso trekt de ziens-
wijze van Hans Auer in 'Lekker 89'
naar mijn smaak op zn zachtst uit-
gedrukt in twijfel. Ik wil daar geen
oordeel over hebben. Dat is ter ver-
antwoording van hemzelf. Met de
rangschikking van de tien beste
koks van Nederland is de heer To-
madesso het kennelijk wel eens.
Waar ik dan ook geen moeite mee
heb. Waar ik wél moeite mee heb is
het volgende. Cas Spijkers wordt
genoemd als aanvoerder van het
klassement, dus op deeerste plaats.
Prima! Toine Hermsen wordt ge-
noemd op de vijfde plaats. Prima!
Ook een prijzenswaardige plaats.
Huub Biro wordt even terloops ge-
noemd en hij is werkzaam in Villa
Rozenrust. Hij staat in bovenge-
noemd klassement op de derde
plaats; dat is twee plaatsen onder
Cas Spijkers en twee plaatsen bo-
ven Toine Hermsen. Dat zou ik dan
óók graag vermeld zien. Het is im-
mers een Heerlense jongen die met
hard werken en lange dagen deze
mooie plaats heeft bereikt.
HEERLEN H. Jongen

de zijn tussen de Palestijnen en Is-
raël, daarna moet een vredesver-
dragworden ondertekend in het bij-
zijn van Amerika, Rusland, Frank-
rijk, eventueel de EG-landen. De
Golfstaten zijn het in principe eens
met de erkenning van een Pales-
tijnse staat, naast Israël. Israël zou
verheugd moeten reageren op het
vredesvoorstel van de PLO, dat ten-
slotte de vrede waarborgt...
Van de Amerikaanse regering zijn
alleen wapens en de daaropvolgen-
de oorlogen te verwachten...
BERG EN TERBLIJT

R.G. van Noorden

In dezerubriek neemt de .redactie buiten haar verantwoorde-
tijkheid graag Ingezonden brieven van lezen op. De brieven
dienen betrekking te hebben op publikaües in onze krant en
kut en zakelijk te zijn. Brieven die Ie langzfln weiden ingekort

i

Uitkeringen
De actie van de politie om de aan-
dacht te vestigen op hun best wel
gerechtvaardigde eisen, is mede
door de medewerking van de media
een groot succes geworden.
Er is echter een nog veel grotere
groep - namelijk de uitkeringsge-
rechtigden - die in nog grotere pro-
blemen verkeren.
De politie heeft in het Feyenoord-
stadionkunnen laten zien hoe uitge-
kleed zij zich voelt. Tv en pers he-
ben hieraan aandacht besteed. De
uitkeringsgerechtigden staan al
veel langer uitgekleed en in de de
kou, maar de media hebben tot nu
toe aan deze mensen zelf nauwelijks
of geen aandacht besteed.
Er wordt alleen maar over hen ge-
sproken maarnooit met ofdoor hen.
Daarom doen wij nu een dringend
beroep op u om aan deze onrecht-
vaardige en onaanvaardbare toe-
stand een einde te maken.
Doetinchem A.A. Wissink.

Anti Werkloosheids Partij

Voetbaltermen
Als voetballiefhebber kijk ik elk
weekend naar de sportreportages
op de tv. Ik kijk dan naar de uitzen-
dingen op het Nederlandse, Duitse,
Belgische en Engelse net. Alle ver-
slaggevers op deze vier zenders
spreken hun eigen taal.
De Duitsers spreken over Ecke, Ab-
seids, Elfmeter en Tor.
De Belgen hebben het over hoek-
schop, buitenspel, strafschop en
doelpunt.
De Engelsen zeggen corner, offside,
penalty en goal.
Maar e Nederlandse reporters heb-
ben blijkbaar een Engels-talige op-
leiding gehad, want die hebben het
ook over corner, offside, penalty en
als er een doelpunt valt hebben ze
het over goal.
Misschien gaan deNederlandsever-
slaggevers na het lezen van deze
brief ook proberen een Nederlands
verslag te leveren en niet zoals ze nu
doen half Engels en half Neder-
lands.
BRUNSSUM B. Hofstra.

IJsselsteyn

HEERLEN

Wij willen middels dit ingezon-
den stuk reageren op de verslag-
geving van de anti-fascisme de-
monstratie in IJsselsteyn op 13
november j.l. Het artikel begint
met 'Tumult in...'. Hierover wil-
len wij opmerken: er was geen
tumult, er waren geen charges, er
zijn geen arrestaties verricht.
Met betrekking tot de passage:
'Zij die overbleven,...kameraden
en vrienden eren. Wij stellen de
vraag, welke daden moeten
geëerd worden? Het platbom-
barderen van Rotterdam? Het
plunderen van winkels? Het
wegvoeren van jonge mannen
naar arbeidskampen? Het fusil-
leren van gijzelaars? Het binnen-
vallen van ander landen? Het de-
porteren van tienduizenden
joodse landgenoten?

En met betrekking tot de verge-
lijking: 'En misschien is hun af-
keer van de oorlog wel daarom
zoveel groter dan die van de jon-
ge anti- fascisten...'. Deze verge-
lijking is volledig uit de lucht ge-
grepen. De journalist kent noch
de achtergronden van de oude
bezoekers, noch de achtergron-
den van de anti-fascisten. Niet
het feit dat de bezoekers oud en
versleten zijn (dit volgens de
journalist) maar hun daden en de
mate waarin zij verantwoorde-
lijkheid nemen om het fascisme
te bestrijden is van belang in ver-

band
Dit op sensatie beluste artikel is
voorbijgegaan aan heel wat be-
langrijke factoren. Bijvoorbeeld
dat de politie kritiekloos derech-
ten van de ene groep heeft be-
knot, zodat anti-fascisten geen
mogelijkheid hadden om een
krans neer te leggen voor de
slachtoffers van het fascisme, de
anti-fascisten konden niet op het
kerkhof komen om te kijken wat
er daar gebeurde (afgelopen ja-
ren wel).
Dat wij tegen de neo-nazi's gin-
gen demonstreren is iedereen be-

kend, maar ook de wijze waarop
de officiële herdenkingwordt ge-
houden keuren wij af. Dat men-
sen hun doden willen herden-
ken, daar hebben wij alle begrip
voor. Maar de manier waarop het
in IJsselsteyn gebeurt, vinden
wij zeer bedenkelijk. Zwarte uni-
formen en laarzen zijn hier echt
niet op hun plaats. De mensen
die hier begraven liggen zijn ge-
setorven omdat zij in hun uni-
form een fascistische dictatuur
hebben gediend die aan meer
dan 60 miljoen mensen het leven
heeft gekost.

Stichting Werkgroep
tegen fascisme

en racisme
(Van redactiewege ingekort).

Oost-westbaan
Telkens weer staan er in de dagbla-
den artikelen over de Oost-west-
baan. Onlangs van een ietwat geïrri-
teerd schrijver met als aanhef
„ledereen bemoeit er zich mee".
Waardoor ontstaat zulke situatie dat
iedereen er zich mee gaat be-
moeien? Is het omdat de voorlich-
ting aan de burger niet correct ofon-
voldoende, ofwel erg eenzijdig is zo-
als bijv. in het periodiek van de
luchthaven? Wat staat er nog recht
van de uitspraak van FNV-topman
Wiel Friedrichs in De Limburger
van 4 oktober 1980: „Nachtvluchten
blijven uit den boze". Uitspraak
zonder harde acties verdwenen? Nu
België de lawaaiexport weigert, ko-
men er nieuwe berekeningen om
alle vliegbewegingen boven Zuid-
Limburg te doen plaats vinden, let
wel, boven een regio van 10 bij 15
km.
Een idee dat de genadeslagkan be-
teken voor het toerisme. Wie gaat er
nou logeren in een streek die dag en
nacht trilt van het vliegtuiglawaai?
En de kampeerders krijgen ook de
volle laag. Hierdoor dus een ave-
rechtse werking op het gestelde
doel van werkverschaffing. Waarom
berekeningen of afvlakking van de
werkelijkheid tot K.E.-waarden?
Waarom de burgers iets voorspiege-
len? De grond voor de Oost-west-
baan ligt nog braak, met enkele
voorzieningen kan er proefgevlogen
worden met zogenaamde door-
starts. Indien gedurende een week

dag en nacht de geplandevluchten
boven Limburg in aantal en het juis-
te kaliber beladen vliegtuigen uit-
voert, laat dan via een enquête de
mening van de mensen weergeven
met als slotvraag „Moeder, hoe vaak
mogen ze uw kroost laten wakker
schrikken"?
Geachte redactie: vul uw pagina's
met de dan gemeten W.E. (werkelij-
ke eenheden) in, en dan verandert
Limburg in een zwart vel van de ge-
luidsoverlast.

OIRSBEEK C.J.Louvenberg

" Premier Yitzhak Shamir.

Tolheffing
Mevrouw Smit-Kroes wil in de toe-
komst op bepaalde wegen van weg-
gebruikers gedurende de^spitsuren
electronisch geld innen. Zij, die hun
onkosten kunnen declareren ofover
een vette bankrekening beschik-
ken, zullen zich daar maar weinig
van aantrekken. Het succes zal dus
maar zeer matig zijn.
Waarom direct met de botte bijl
hakken en waarom kan zoiets niet
wat publieks-vriendelijker gebeu-
ren? Door bijvoorbeeld diegenen,
die buiten de spitsuren van die we-
gen gebruik maken met hetzelfde
bedrag te belonen? Het succes zal
dan zeer zeker groter-zijn.

HERKENBOSCH H. Schilte

Gevulde omelet met
eekhoorntjesbrood
en cantharellen

Benodigdheden voor 4 personen: 8
eieren, 8 el room, 200 g eek-
hoorntjesbrood, 100 g cantharelen,
2 kleine uien, 2 teentjes knoflook,

50 g ontbijtspek in blokjes, 80 g bo-
ter, zout en peper.

Poets paddestoelen schoon met
vochtig doekje en snij ze in niet te, kleine stukken. Pel de uien en snip-
per ze. Smelt 40 gboter en bak daar-
in op laag vuur het spek en de uien.
Voeg de gesnipperde paddestoelen
toe en laat ze ongeveer 7 minuten
meebakken. Voeg de laatste minu-
ten de uitgeperste knoflook toe.

Klop in een kom de eieren los met
deroom en voeg zout en peper toe.
Smelt in andere pan de rest van de
boter en giet er het eimengsel in.
Bak de omelet op laag vuur gaar.
Schep op een helft van de omelet
het paddestoelmengsel. Klap ome-
let dicht en laat op een voorver-
warmd bord glijden.
Gameer met een takje peterselie en
serveer er een heerlijke frisse salade
bij.

Voorlichting
Gouverneur Kremers beweert
dat er te weinig voorlichting
wordt gegegven over het Water-
schap. Dan is hij zelf niet goed
voorgelicht. Ik ben het zeker niet
eens met het beleid hier ten lan-
de, want ik walg van hun be-
stuurlijke vorm. Maar een ding
staat vast: Nederland is het enige
land ter wereld dat de meeste
voorlichting geeft aan de bur-
gers. Op alle gebied wordt dit
doorgespeeld via Postbus 51,
postkantoren en bibliotheek of
het nu gaat over vakantie, Aids,
school, leerplicht of noem maar
op, maar zeker ook over het Wa-
terschap.
Maar als de mensen te lui en te

dom zijn om het af te halen en
het niet grondig doorlezen, dai>|
heeft de overheid niet verzaakt|
Als alles zo goed geregeld was alsi
de voorlichting, dan was het hier,
in Nederland een paradijs. Ef|
zijn nog andere mogelijkheden
om aan voorlichting te komen.|
via de tv, teletekst, om zo weer de
adressen te noteren die nodig
zijn voor andere informatie. Ik
hoop ook dat ze daar mee doof
zulen gaan en daar niet op bezui-
nigen. Het zou een ramp zijn
voor mensen die wel alles willen
weten en de bron ontdekt heb-
ben, waar je het kunt krijgen.

HEERLEN H. Vriezelaaf

Mensdolheid
Het artikel over de mens en de hond
dat ik las in het Limburgs Dagblad
van 26 november is benden alle peil
en het is zeker de moeite waard om
hierop te reageren. lemand die lijdt
aan een hondensyndroom moet ge-
holpen worden. Een traumatische
ervaring behoeft niet over één kam
geschoren te worden. Blindegelei-
dehonden zijn inderdaad van ele-
mentaire levensbelang. Denk aan
de getrainde politiehonden, waar-
mee de misdaad bestreden wordt.
De jachthond, de waakhond, alle-
maal onmisbaar. Denk ook eens aan
de eenzame mens die het vertrou-
wen in zijn soortgenoten heeft ver-
loren, en een hond als gezelschaps-
dier aanschaft.
Al deze honden kunnen van on-
schatbare waarde zijn. De menson-
terende uitspraken over wat voor
lieden hondebezitters zijn vind ik
schandelijk. Ik verlaag me dan ook
niet tot het niveau van de schrijver
als ik hierop zou reageren. Omtrent
zijn uitlatingen over de 'uitlatingen'
van een hond zou ik de schrijver
graag een poepje laten ruiken. Zeer
betreurenswaardig dat hij na zijn
jeugdervaring niet de moeite heeft
genomen om de echte hond te leren
kennen. De trouwe viervoeter, zo
aanhankelijk als hij is, en overal in-
zetbaar in het dagelijks leven. Hoe
kunt u mensen zo kwetsen in hun
liefde voor dieren. Voor mij staat in
ieder geval vast: „Wie de mens goed
kent, leert dieren liefhebben".
BORN E.A.M. Beckers

Kinderopvang
De regering heeft 130 miljoen gul-
den uitgetrokken ten behoeve van
de kinderopvang. Ik zou graag mijn
mening willen. Het is bekend dat
veel moeders voor een halve dag
een baantje willen of dat ze een cur-

sus willen volgen. In hoeveel geZi
nen wordt dat door de mantegen!
houden? Dat thema is taboe, wo
niet over gepraat. Dat moeder W
kind naar een crèche brengt is n 1
acceptabel, maar van huis weg? E
gebeurt niet! Een moeder ho«
thuis te zijn bij haar kinderen, zek
wanneer die nog geen vier jaar zi)
Wanneer ze haar werk goed v
doen, heeft ze daareen dagtaak aai
Ik ben het met u eens dat dit e
kortzichtig is, maar sorry, zo wot
er in de meeste gezinnen nog I
dacht. Maar gelukkig zijn crook
veel gezinnen waar men wel begll
voor elkaar heeft. Misschien het
emancipatie daar z'n werk geda^
Elkaar niet op de lip zitten, elk»
de ruimte geven en elkaar accep'
ren.
Door samenwerking kan ieder A
weg gaan. Dan verzorgt de man
kinderen, de maaltijden, het hw
hij gunt znvrouw ietsbeters danj
hele dag achter het aanrecht
staan. Dat de regering daar nu vA
dacht en geld voor besteed W^
hoog tijd. Nu kunnen er meer W
deren opgevangenworden en zijnl
meer vrouwen in staat om wat
verdienen. Ik hoop alleen dat o
130 miljoen gulden bij die mens1
terecht komen die dat verdien*
die op het minimum zitten.
BRUNSSUM B. van Karnm'
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Steun hun Strijd

BRAZILIË
De boeren van Ronda Alta

veroverden hun grond terug.
De witte doeken herinneren

aan hen die de opbouw
niet mee mochten maken.

Solidaridad helpt de boeren.

SOLIDARIDAD IS OOK
STEUN AAN

GUATEMALA
de mensenrechtenkommissie

MEXICO
een vrouwengroep in de

sloppenwijken

EL SALVADOR"
vluchtelingen en ontheemden

BOLIVIA
mijnwerkersorganisaties

CHILI
de christelijke

basisgemeenschappen
ECUADOR
de Indiaanse

boerenbeweging

$SOLIDARIDAD
_a«n von Meerder-voor. 148 2517BE Oen Hoog 070-655207

Woensdag 7 december 1988 2

de komieke coco panda en de roddeltante

recept h. Meijer

puzzel van de dag



’BuitenlandseZakenfrustreerdepaspoort-project ’Kritiek financiers
KEP op ministerie

ne< Van onze Haagse redactie
daa ÊN HAAG - De financiers van paspoortfabrikant KEP me-
iept f . dat het ministerie van buitenlandse zaken het paspoort-?ject doelbewust heeft gefrustreerd. In een spijkerharde
r zi ef aan minister Van den Broek stellen de Nederlandse Mid-
an i Bank (NMB) en de Nationale Investeringsbank
hu| iq) _ai een pro jectgroep van het ministerie het paspoortuit-
." ite'systeem van KEP heeft getest met het vooropgezette doel11
aa ' KÈP-produkt af te keuren. De banken stuurden gisteren

wei J* afschrift van deze brief aan de Tweede Kamer. In het
ki Wijven stellen NMB en NIB deStaat volledig verantwoorde-

ijn * voor het verbreken van de samenwerkingsovereenkomst
at iet KEP.

»n« lkredieten die KEP tot nog toe'Ving (ongeveer 80 miljoen gul-
e c vormen volgens de brief

_. j
s een onderdeel van de totale

ma^ 3de' die de banken op de Staate'gen te verhalen.

Z1 de 'wezenlijke wanprestatie'
, {J** KEP, waarop Van den Broek

t °Pzeggen van het contract ba-
iir il 's vo'Bens de banken geen

Êb S net Pr°duktieproces bij
fjt no^ verrjeteringen behoeft, is

Voor een belangrijk deel te wij-
i,I aan het ministerie, aldus de fi--1 beiers.

' Èt>^en Broek kan de breuk met
g *** niet rechtvaardigen door naar

s'echte resultaten van de test te
IlRijzen, menen de banken. Zij

1 (L^n de indruk dat opzegging
£r het contract Van den Broek

■^d uitkwam, omdat hij op 22 pun-K niet rond was met de wetge-
■«ft- en regelgevmg die aan de in-
■"*ring van j-et paspoort vooraf

SJ^st gaan.

'tl re Srote fracties in de Tweede

Kamer wensen niet te reageren op
de brief van de banken. Vandaag
vindt het zoveelste paspoortdebat
in deKamer plaats. PvdA-Kamerlid
De Visser had de argumenten van
de banken al voorzien, maar wenst
de minister niet voor devoeten te lo-
pen.
De drie woordvoerders menen wel
dat Van den Broek moet terugko-
men op zijn besluit de administratie
van gegevens van de burgers cen-
traal te regelen. Aanvankelijk, vóór
het verbreken van de overeenkomst
met KEP, zou de bestandsadmini-
stratie tijdelijk bij de paspoortfabri-
kant worden ondergebracht. Bij een
nieuw paspoort-project moet Van
den Broek de gemeenten inschake-
len voor een decentrale opslag van
de gegevens, vindt eenKamermeer-
derheid. Ook als het om een tijdelij-
ke opslag gaat tot het jaar 1994, wan-
neer de Gemeentelijke Bestands
Administratie (GBA) gereed moet
zijn.

Aanslag op
W.F. Hermans

enzijn vrouw
mmmmmmmmm9mmmmmmmmmmmmmmmmmmM

(L.) - De in Parijs wonende Nq
61l iandse schrijver W.F. Hermans
L *_n vrouw Emmy zijn gisteren
few 611 aanslaS m nun appartement
je

w°nd geraakt. De verdachte van
overval, de Nederlander Daniël

utrecht, is even later aange-
lat en door de politie. Hij is inge-zien
IkLj. °eschuldigt Hermans van pla-
[fgat uit zijn 'Groot Opstellenboek'.
H-to as naar ParÜs gekomen om,
lvJf-aPend met een mes, een bijl en
ta^Potten in een koffer, zyn gram
Calen.
jO's niet de eerste keer dat B. van
is L.doet spreken. In augustus 1987
fep J Voor een soortgelijk optreden
v^ n de journalist H.J.A. Hofland
ge °°rdeeld tot acht maanden we-| jS Poging tot doodslag.
Vr. het aPPartement op de derde
L^eping van een Paryse avenue
Hietnerigekomen, doordat de deur
gjn °P slot zat. Onder beschuldi-
-1-p6 van plagiaat hakte hij met zijn
V>„s in op W.F. Hermans en diensij[Uw-
Ow'nans' vrouw wist tijdens de
-U Jval een broodplank te pakken
*cht man de deur u* te s^aan- Het
t^ Paar belde de politie. Die arres-
w^e B. op de overloop, toen hij
Sth tegen Hermans' voordeurSS?*.
sig ccr>telieden hebben door de aan-
°{.f ,Verwondingen aan het hoofd

en Hermans had later 31
& e;!?tillgen nodig, zijn vrouw 14.

" bonden na behandeling in
weer naar huis.

Einde muiterij
in Argentinië

digitos AIRES - De 500 opstan-
militairen hebben

liü rebellie gisteren beëindigd.
S(Hn eider, kolonel Mohamed Ali
We h

n' Devindt zien °P een mili"
tw "asis in Buenos Aires onder ar-
<J6n er» zal door een krijgsraad wor-f,^ verhoord.

01"^ noS altijd volop gespecu-
0tlda uVer e vraa S °f de regering,
-en nl<s haar ontkenningen, toch

ene'm akkoord met demuiters
Vsi gesl°ten. President Raul Al-
eUiW nernaalde gisteren nadruk-

°f)sta at Been concessies aan de
militairen zijn gedaan.

Meer OG-belasting
voor veel huurders
DEN HAAG - Veel huurders
gaan in dekomende vijfjaar 20
tot 75 gulden meer onroerend-
goedbelasting betalen. Eige-
naren van woningen gaan
minder betalen. Nu al zullen
136 gemeenten hun onroe-
rend-goedbelasting moeten te-
rugschroeven. Ook zullen de
gemeenten die nu de onroe-
rend-goedbelasting bepalen
volgens de bebouwde opper-
vlakte, moeten omschakelen
naar de waarde van dit onroe-
rend goed. Met ingang van 1
januari schakelen al 21 ge-
meenten over naar het nieuwe
systeem

zou al betekenen dat huurders in
veel gemeenten tussen de 20 en 75
gulden meer aan belasting moeten
gaan betalen.
Vrijwel de gehele Tweede Kamer
vond dat de gemeenten moeten
worden vrijgelaten in de bepaling
van het maximumbedrag dat per
woning aan onroerend-goedbelas-
ting moet worden betaald. Het kabi-
net had een limiet voorgesteld van
475 gulden per wooneenheid. CDA,

CDA en VVD dienden gisteren tij- VVD en PvdA vinden dat de vast-
dens de wijzigingsbehandeling van stelling van de limiet aan de ge-
de wetgeving op de onroerend- meentebesturen kan worden over-
goedbelasting een amendement in gelaten. In de praktijk is gebleken,
om de verhouding van deze belas- dat de gemeentenop een enkele vit-
ting van huurder/eigenaar terug te zondering na in de afgelopen twin-
brengen tot 1:1,25. Het kabinet stel- tig jaar de limieten niet hebben
de 1:1,5 voor. Het kabinetsvoorstel overschreden.

Het standpunt van CDA en WD is,
dat een verhouding van 1:1,25 in de
verdeling van de totale belasting op
het onroerend goed de gemeenten
meer dwingt binnen de grens van li-
mieten te blijven. Gemeenten zullen
niet gemakkelijk de belastingtarie-
ven verhogen, omdat dan daarmee
de laagste inkomens worden getrof-
fen.

Vrijstelling
Eigenlijk wilden CDA en VVD dat
eigenaren en huurders dezelfde be-
dragen aan onroerend-goedbelas-
ting moeten betalen. Ze vonden het
echter een terigoureuze ingreep om
aan een in twintig jaar gegroeide
historische situatie direct een einde
te maken.
De Tweede Kamer wil ook dat vrij-
stellingen worden verleend voor be-
bouwing tot een waarde van 21.000
gulden en een oppervlakte van 30
vierkante meter, bijvoorbeeld bij
woningen gebouwde garages.

" Yasser Arafat, leider van de
Palestijnse Bevrijdingsorganisa-
tie (PLO), bracht gisteren een be-
zoek aan Zweden. In Stockholm
sprak hij met een delegatie van
het Internationaal Centrum voor
Vrede in het Midden-Oosten, een
links georiënteerd onderzoekscen-
trum dat een lsraëlisch-Pales-
tijnse dialoog propageert.

binnen/buitenland

Sterke daling van
ziekenhuisopnamen

UTRECHT - Het aantal op-
lamen in Nederlandse zie-
tenhuizen is in 1987 ander-en ialf maal zo sterk afgeno-

ia" len als het jaar daarvoor.aa ls jaarwaren er 1,52 mil-
_ier oen opnamen, en dat is
Er '8.500 minder dan in 1986.
ien

.-.jj9°k de gemiddelde verpleeg-
Hi_- ur bliJft dalen. Deze bedroeg

üuig in 198? - - - dagenen was .n 19g6

.nnr ■'? daS meer. Al met al ligt het to-
v/iii- e aar»tal verpleegdagen in 1987

bijna 793.000 lager dan in 1986

Dat staat in het gisteren gepubli-
ceerde jaarboek landelijke medi-
sche registratie 1987 van de
Stichting Informatiecentrum
voor de Gezondheidszorg (SIG).

De toegenomen voorzieningen
op het gebied van dagverpleging
en poliklinische behandeling
spelen waarschijnlijk een rol in
de daling van het aantal zieken-
huisopnamen, aldus het jaar-
boek.

Bij de chirurgische afdelingen
orthopedie en neurochirurgie
steeg het aantal opnamen licht.

Bij de overige chirurgische afde
lingen, de algemene interne ge-
neeskunde, gynaecologie/obste
trie en KNO-heelkunde daalde
het aantal opnamen.

Vorig jaar werden 15.224 patiën-
ten minder geopereerd dan in
1986. De daling lag vooral bij
mensen jonger dan 65 jaar. Bo-
ven die leeftijd is sprake van een
stijging.

Opnieuw doden
in Azerbajdzjan

MOSKOU - In Azerbajdzjan
zijn opnieuw drie doden en zes
gewonden gevallen bij ongere-
geldheden tussen Azerbajdzja-
nen en Armeniers, zo heeft een
woordvoerder van het minis-
terie van buitenlandse zaken
in Moskou, Vadim Perfiljev,
gisteren verklaard. Onder de
gewonden zijn drie soldaten.
De woordvoerder zei niet waar
de doden zijn gevallen, en ook
niet wanneer dat precies is ge-
beurd. Uit zijn woorden viel al-
leen op te maken dat het niet
in de Azerbajdzjaanse hoofd-
stad Bakoe was geweest.

Perfiljev verklaarde dat de jongste
incidenten niets te maken hadden
met de acties om het Leninplein in
Bakoe vrij te houdenvan betogers.
Het plein is de afgelopen maanden
het toneel geweest van vrijwel dage-
lijkse betogingen. Sinds het afgelo-
pen weekeinde zijn demonstraties

er verboden en houden militairen
een toeziend oog op de toegangswe-
gen.
In Bakoe wordt nog steeds gestaakt.
Scholieren en studenten woonden
de lessen niet bij. Het verkeer in de
stad lag stil.

Ook in delen van Armenië was desij
tuatie nog steeds gespannen. In de
hoofdstad Jerevan werd de, avond-
klok versoepeld. Maar in gebieden
bij de stad Kirovakan in het noor-
denriepen de autoriteiten opnieuw
de uitzonderingstoestand af nadat
het weer tot bloedige onlusten was
gekomen tussen Armeniërs en
Azerb^jdzjanen. Naar gisteravond
uit Armeense bron is vernomen,
zijn in de dagenvoor de afkondiging
van de uitzonderingstoestand twee
doden gevallen in de omgeving van
Kirovakan.

Cao-conflict
dreigt in

wegvervoer
RIJSWIJK - In het wegvervoer
(70.000 werknemers) dreigen acties,
stakingen incluis, als de werkgevers
bij de CAO-onderhandelingen voet
bij stuk blijven houden. Dat zei
woordvoerder B. Duym van de Ver-
voersbond FNV, de grootste vak-
bond in het wegvervoer, gisteren na
afloop van de tweede CAO-onder-
handelingsronde in Rijswijk. Na
uren vruchteloos onderhandelen
waren de bonden en de werkgevers
elkaar op hoofdpunten geen milli-
meter genaderd. Ze verwezen el-
kaars voorstellen naar de prullebak.

De FNV-bond claimt een loonruim-
te van 6,5 procent, inclusief drie
procent voor het wegwerken van
(belonings)achterstanden. De Ver-
voersbond CNV legt een wat gema-
tigder eisenpakket op tafel maar
ook dat wezen de werkgevers giste-
ren vierkant af. Werkgeversonder-
handelaar H. Bergmans stelde dat
de arbeidsvoorwaarden van de
vrachtwagenchauffeurs de toets der
kritiek met glans kunnen doorstaan
en dat met name deFNV-bond uit is
op 'poencontracten.

Oproep
Partyleider Gorbatsjov liet functio-
narissen in Armenië en Azerbajdz-
janweten dat hij afkerig staat tegen-
over de „massale evacuatie en de-
portatie van burgers om nationale
redenen". Gorbatsjov drong er bij
de plaatselijke partijleiders op aan
onmiddellijk stappen te nemen om
een einde te maken aan „ontoelaat-
bare acties" van functionarissen in
zowel Armenië als Azerbajdzjan die
mensen dwingen hun huizen te ver-
laten. Hij riep hen ook op de tien-
duizenden mensen die het geweld
ontvluchten, te helpen.

Tien miljoen
gulden geëist

voor ontvoerd
dienstmeisje

KORTRIJK - De ontvoerders van
het dienstmeisje van de rijke Belgi-
sche tapijtfabrikant Reginald de
Poortere hebben 200 miljoen Belgi-
sche frank, ruim tien miljoen gul-
den, losgeld geëist voor haar vrijla-
ting.

Een politiewoordvoerder zei dat
vermoed werd dat de ontvoerders
uit Frankrijk afkomstig waren.
Kortrijk ligt slechts enkele kilome-
ters van de grens. De woordvoerder,
dieanoniem wildeblijven, zei dat de
media geen verder informatie zou-
den krijgen 'om het leven van de
vrouw niet in gevaar te brengen.
Belgische kranten meldden dat
twee gewapende mannen, die zich
voordeden als bloemenverkoper,
maandagavond de villa van De
Poortere binnendrongen, begonnen
te schieten en vervolgens de dienst-
bode Evelyne Hanssens (33) ont-
voerden. De industrieel en zijn echt-
genote waren niet thuis.
De Poortere is de grootste tapijtfa-
brikant van België. Het familiebe-
drijf heeft circa 1.700 mensen in
dienst.

Kamer wenst
goedkope polis
voor bejaarden
DEN HAAG - Alle fracties in de
Tweede Kamer, met uitzondering
van die van de WD, kiezen voor
een constructie in de ziektenkosten-
verzekering waardoor bejaarden
niet meer dan 181 gulden per maand
hoeven te betalen. Men schaarde
zich gisteren achter voorstellen van
de CDAer Lansink dat alle particu-
lierverzekerde 65-plussers wettelijk
de mogelijkheid moeten krijgen te
kiezen voor de zogenoemde stan-
daardpakketpolis.

Bij de debatten in de Tweede Ka-
mer óver de WTZ, de Wet op de Toe-
gang tot Ziektekostenverzekerin-
gen, had staatssecretarisDees steun
aan de CDA-amendementen ontra-
den. Hij vreest problemen voor de
afspraken met de in het KLOZ ver-
enigde particuliere ziektekosten-
verzekeraars.
Een voorstel van de PvdA in de
WTZ op te nemen dat de bewinds-
man een maximumpremie voor de
standaardpakketpolis vaststelt,
werd alleen gesteund door D66,
PPR en PSP en daarmee verwor-
pen.

Smit-Kroes: ’De maat is nu rol’Minister kwaad over
dbrinkwatervervuiling

DEN HAAG - Voor mi-
nister Smit-Kroes be-
gint, wat de drinkwater-
vervuiling betreft, zo
langzamerhand de maat
vol te raken. „Er zijn
goede afspraken, maar
er is onvoldoende actie
als er werkelijk iets ge-
beurt." De minister van
verkeer en waterstaat
reageerde gisteren op
de recente Rijn-vervui-
lingsgevallen in de
Bondsrepubliek Duits-
land en Zwitserland.

In antwoord op monde-
linge vragen van PvdA-
Kamerlid Melkert zei de
minister bereid te zijn
de ambassadeurs van
de Bondsrepubliek
Duitsland en Zwitser-

land de onoverkomelij-
ke bezwaren van de Ne-
derlandse regering te-
gen deze lozingen over
te brengen.
Het Westduitse bedrijf
BASF in Ludwigshafen
zorgde ruim een week
geleden voor de vijfde
maal dit jaar voor ver-
vuiling van het Neder-
landse drinkwater door
lozing van een onkruid-
bestrijdingsmiddel in
de Rijn. Als gevolghier-

van is de inname van
water uit de Lek ge-
staakt.
In het Zwitserse geval
ging op 29 oktober 900
kilo schadelijk chloor
de Rijn in via de riool-
waterzuiveringsins'tal-
latie. Tijdens het proces
werden bepaalde stof-
fen afgebroken waar-
door het Rynalarme-
ringssysteem niet werk-
te. Bovendien had het
Zwitserse bedryf niet

gemeld dat er eeo sto-
ring was opgetreden.
Toen men dit, zij het te
laat, alsnog deed, werd
dat bij het verkeerde
kantoor gedaan.
Op aandringen van de
Kamer zal Smit-Kroes
tijdens de volgende bij-
eenkomst van de Inter-
nationale Rijnconferen-
tie aandringen op wa-
terdichte afspraken en
het onmogelijk maken
van een falend alarme-
ringssysteem. In het
overleg met haar Duitse
en Zwitserse collega's
zal Smit-Kroes moeten
bezien welke actie kan
worden ondernomen
tegen bedrijven die bij
herhaling in de fout
gaan

PUNT UIT
Gif overboord
" De kustwacht is gistermor
gen in samenwerking met d<
marine luchtvaartdienst in d<
Noordzee ten noordwesten var
Terschelling een zoekactie be
gonnen naar containers met ge
vaarlijke stoffen. Het Frans<
schip Aquila verloor tijdens d(
zware noordwesterstorm in d<
nacht van zondag op maandag
totaal veertien van deze contai
ners. Twee zijn er inmiddels ge
lokaliseerd. Om welke gevaar
lijke stoffen het gaat, kon d«
kustwacht niet zeggen.

Afgetreden

" Paul Kirk (50) treedt afvoorzitter van de Democrc
in de Verenigde Staten. K
wil in Boston zijn baan als
vocaat weer opnemen. Hij
dat departij 'nu meer veren
en beter voorbereid is om c<
pagne te voeren dan in het
centeverleden. Kirk werd
1984 voorzitter van de De
eraten na de vernietigende
derlaag van hun preside
kandidaat Walter Mondale
gen president Ronald Reag
Kirk slaagdeerin de eenheü
de partij weer te herstellen.

Aanval FMLN
" Het Salvodoraanse bevrij-
dingsfront FMLN heeft maan-
dag een aanval gedaan op een
legerbasis in San Miguel in het
oosten van bet land. Daarbij
zijn 28 soldaten gedood of ge-
wond. Volgens 'Venceremos',
het radiostation van het be-
vrijdingsfront, zijn verschil-
lende gebouwen in brand ge-
volgen. San Miguel is de op
twee na grootste stad van het
land. Legerbronnen in de
hoofdstad San Salvador heb-
ben de aanval bevestigd.

Hirohito

" Keizer Hirohitovan Japanismaandagavond, na de ernstig-.
ste interne bloeding sindshet
begin van zijn ziekte, in een'se-
mi-coma' geraakt. Dit is verno-'men in medische kringenbij
het keizerlijke paleis. Een
woordvoerder van het paleiszei
daarentegen dat de toestand
van Hirohitozich gisteren heeft
gestabiliseerd. Volgens deze
bronnen had Hirohito maandag
na de zware bloeding een deel-van de dag het bewustzijn ver-'

Kerkuilen
" Het gaat goed met de kerkuil
in Drenthe. Dat heeft het consu- '
lentschap Natuur, Milieu en
Faunabeheer gisteren bekend-
gemaakt. Al jaren wordt de
stand van de kerkuil in Drenthe ■

op de voet gevolgd omdat de
kerkuil een bedreigde vogel-
soort is. Na de strenge winters
van '62, '63 en '78 en '79 waren
er in Drenthe bijna geen kerkui-
len meer over. In 1979 waren er
nog slechts negen paar. In 1988
werden er 69 paren gelokali-
seerd, waarvan er 63 met zeker-
heid hebben gebroed. Dat zijn
er 23 meer dan in 1987. Boven-
dien hebben 10 paar in deherfst
een tweede keer gebroed. Totaal
zijn er 245 jongen uitgevlogen.

Nijpels

" Minister Nijpels (Milieube-
heer) is gisteren voor een drie-
daags bezoek naar Hongarije
vertrokken. Hij is bereid het
land te ondersteunen met Ne-
derlandse kennis en hulp op
het terrein van milieubescher-
ming. De hulp wordt verstrekt
via uitwisseling van beleids-
informatie, technische bij-
stand en uitwisseling van des-
kundigen en wetenschappelij-
ke onderzoekers op milieuge-
bied. Hongarije is naPolen het
tweede land van het Oostblok
waarmee Nederland op mi-
lieuterrein gaat samenwer-
ken.

Neergestort
" De commandant van de
Amerikaanse luchtmachtbasis
Torrejon in Spanje, generaal
W.S. Harp, is bij een vliegtuig-
ongeluk omgekomen. Dit heeft
het Spaanse ministerie van De-
fensie bekendgemaakt. Harp
stortte met een F-16 gevechts-
vliegtuig neer in de omgeving
van de stad Guadalajara, op
zon 50 kilometer van de lucht-
machtbasis. Hij zat alleen in het
toestel. Op de grondraakte nie-
mand gewond.

TV-evangelist
" De Amerikaanse evangelist^
Jim Bakker is opnieuw in de'
problemen gekomen. Samen,
met het voormalige hoofd van \het televisiestation Praise the
Lord (PTL), Richard Dortch, \
wordt hij beschuldigd van op- |
lichtertj. De twee mannen zou--
den volgens een rechtbank van J
onderzoek in Charlotte (North ■■Carollna) vrome beleggers on.- .
der valse voorwendselen geld
uit de zak hebben geklopt. Van
de ruim 300 miljoen gulden die
zij bijeen brachten voor een
PTL-vakantiecentrum, is
slechts een deel gebjniikt voor de
bouw van het centrum. De rest
zouden Bakker en Dortch in ,
eigen zak hebben gestoken.

(ADVERTENTIE)

Het Bouwfonds hanteert de volgende gunstige tarieven:

Rentevast- Laat UW EIGEN
periode; Rente: MAKELAAR of VERZE-

-5 jaar 6,5 % KERINGSADVISEUR uit-
-10 jaar 6,8 °.o rekenen hoe voordelig een
15 jaar 7,0 °.o hypotheek van het
30 jaar 7,4 °7o Bouwfonds voor u kan zijn,

mmWmmmm^mmmmmmmmmmmmm\ en ontdek hoevéél u op uw
i"\ woonlasten kunt besparen.

$}l& Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 04490-45678. Roermond, St. Chrisiorfelsiraat 12, 04750-16555.

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij het Trefcenter), 077-541945.
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De Hema laat jelekker slapen en .

maakt jenog op tijdwakkerook. ]
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Doos met 50 theëichtjes in capsule. P^_lll m ft Iftlilliift ■lil f II _H 811 11 lil M %
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i|: H tsg- w/n mlMvïB KaartmetiOdubbelescheermesjes.Pas- ._

\j -j voor \r i _s\ vüÊ

IS. '-'"f/ 1 ül 111 vÊ til 1 JIÉ m 13 Evercleanfluortandpasta.lnhoud7sml. D
i: li a_ -_9P^*^___^ll 9 ft 11. V___B af i llpft -— 5

. iyjft IKIBrI I^l^— Hbjil| ''\&r\\
Koffiezetapparaat. Maximaal 12 kopjes «yrSJ f
koffie. Met anti-nadruppelvoorziening. ft r^3^fe_3 ta

_
-^___-_~

Babysneeuwpak. In diverse kleuren. Jj

zieen. Antistatisch, lichtecht en UV- I«9 m 3. f I^9 Jff 3*l I;-9iwp||i|.: 3*l f9 Kogellampen. Grote en kleine fitting. j°
bestendig. In wit grijs, geel en zwart. .-.3 ’ 4 .-/ \\ver 4/ \. g 4,-/ \lft 4,: / Mat: 15-40'Watt 4_£52v00r2.- „

75cmbreed vanaf^r^ 33.7s ' 7? A 5 * 7 A 5 ' 76 5 '-~7 ó $~# 5 Watt +^5 2 voor 3- .]
90cmbreed vanaf4*?s 4o.so __»'"','*'~'V 'H "'?,,'^ik *'*"*'** J_ "'""" * Flame: 25 Watt £25 2voor4.- .

105cm breed vanaf-&&-" 46.75 ftliM- *4>**_*É-W* €mimmÊom -WtmmmTm 40Watt *5ö2v00r4.50 .
120cm breed vanaf«Sr^ 51.- |^^^^H Egaal wit: 25 Watt _-r75 2voor 3-
Verknjgbaarml3oenl7scmhoog. ■Tll7l^____lP W% 40 Watt 2^-2voor 3.50

r\Lyfft r7___y__\ mT-\
L^4_ll_____l___i_Éf^lJe zou je bijna verslapen in zon __________________-__-_-_-_-__-------_-■■-___■ warme flanellen pyjama. Daarom n

heeft de Hema ook de wekkers in de aanbieding gedaan. Als u deze week nog komt, krijgt u op devolgende artikelen o
15% korting: flanellen herenpyjama of damespyjama 29.75, flanellen nachthemden 19.75 en 22.75, jongens/meisjes-
pyjama 18.75. Allemaal van 100% katoen. Om weer wakker te worden: bellenwekker 12.75 of quartzwekker 18.75.

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld -

CHUURTJES, tuinhuis- 7-_nnohomok
s, kippe- en hondehok- ___UIH leiieilieiö
...__vel?. af _,ï:' reed? vanaf Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,195,-; Houtbouw Übachs, „„„.o^„« „»» ;„ iT~~~t~ .. .„ii, _~„».««
ygelshovergracht 39] compleet met in hoogte verstelbaar statief.
erkrade-Vink, tel. 045- Gratis montage en bezorging.

Ook reeds vanaf f 7,50 Der weekCLEURENTELEVISIES J '
hilips, Blaupunkt, ITT, bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;
H?ifJ^-■iRaS?i0/tXFn.nk Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999..V., Bokstr. 33, Heerier- ■;ide. Tel. 045-213432. Fax & FaXrOlleil

Scherpe Speciale aktie-prijzen o.a. de Cashuwell Portable, een
DrÜ7Pn handig, draagbaar apparaat van amper 5 kg, formaat 30
fji ij-cel b jj 3Q cm met mogelijkhedendie uop2x zo dure machi-

loerplanken en nes niet vindt.
:hrootjes. Tevens alle Normale prijs ’ 3250,- nu voor ’ 2595,- of ’ 59,85 per
alkhout, plaatmateriaal, maand,
.htkoepels etc. Tevens Faxrollen voor alle bekende merken leverbaar, scherp
..zorgen, geprijsd.

Hduthandel Rinkens Bezoek de 1000 m2grote Roltex-showroom t.o. Makro
ygelshovenerweg 60, Nuth en maak kans op 10.000 gulden aan prijzen bij

Übach over Worms. onze Najaarsopruiming.
045-319846. Kassa's, weegschalen, typemachines, telmachines,

;k. mooie Mechelse SA- prijstangen, etc. alles moet weg tegen speciale prijzen.
3NKAST pr. n. o.t.k. tel. Ro|tex b.v. Nuth, tel. 045-242880 (10 lijnen).

Heerlijk Hema
vOorclGsl mmmm

É
Hema huiswijn. S^T-fr-tRoodenwit 11 /"*%
Fles èl liter \*M±\J

4*?5 2voor
Roomboteramandelkransjes.
Doos è 200gram __- 1.75
Koffie "ExtraAroma". Snelfitter-
maling. Pak a 500 gram

&65 2voor 9.60

Versvan 't mes. Ikg Jfc2o9.50
Verse Gelderserookworst

Roomboter-appelkruimeltaart
_^___*!?_-_&JI {S»-H32| metverse appelen *25 4.75

W^mji HEMA
Frht Waar Voor Je GeldJ

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDEN7 gevelkachels
en bijzetkachels met 1 jaar
garantie. Reparaties en on-
derdelen. Donderdag koop-
avond. E. Meesters, Brus-
selsestr. 1298, Maastricht.
Tel. 043-210540.
Te k. 2 wollen VLOER-
KLEDEN 2x3 mtr. Tel.
04490-46631. .
Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. TV Occasioncenïrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
TUINHOUT div. houtsoor-
ten in alle afm. ook geïm-
pregn. teg. zeer scherpe
prijzen. Houtzagerij Win-
dels, Bouwberg Brunssum.
045-270585.
Voor vrijetijd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

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

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst.

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in hetLimburgs Dagblad om iets
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80A

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 nf, boven 50 m 2 gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhui?, 013-436903 (diverse filia-
len).

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bochgü
MAGNETRONAKTIE
Bosch - Bauknecht - Phi-
lips - Mielle - Moulinex -Samsung. Extra reklame
500Wvan ’458,- nu ’ 298,-;
Moulinex 650Wvan ’ 569,-
-nu ’ 449,-; Bosch 500Wvan
’699,- nu ’495,-; Phiüps
Cube 40w van ’759,- nu

’ 599,-; Comb. Magnetron
m. grill 32 ltr. 750Wvan

’ 1295,- nu ’995,-; Magne-
trons vanaf ’7,50 p.w.
Huishoudbeurs Kerkstr.
111 Brunssum.
Grote orgel-, keyboard- en
elektronische PIANO-
SHOW op donderdag 8 de-
cember, van 17.30 tol 21.00
uur, m.m.v. Michel Vonc-
ken, bij muziekhuis Lyana,
Mauritsweg 48, Stem, tel.
04490-33227.
Te k. mass. gezandstraalt
eik. BANKSTEL 3-z. en 2
stoel., i.g.st. 045-321193.
I.v.m. aanschaf grote aqua-
rium te koop tropisch zoet-
water AQUARIUM afm.
lengte 150 cm, hoogte 40
cm. diep 35 cm met onder-
stel en lichtkap, Eheim
pomp, thermostaat, planten
enz. Prijs ’450,- (met vis-
sen oa. 5 discusvissen).
Zonder vissen is de prijs
’300,-. Te bevr. na 18.00
uur Pijler 72, Schaesberg
(Landgraaf). Tel. 045--310012!
Tek. D.RING metrobyn en
2 briljanten 0.34kar. en cer-
tif. 045-750587.
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Aldi is één van de grote supermarktorganisaties in
Nederland en bekend door een geheel eigen
vorm van presentatie en sterk concurrerende

prijzen voor hoogwaardige merken.
In Kerkrade zoeken wij een

verkoper/
; verkoopster

voor gemiddeld ca. 20 uur per week
die op een prettige en vlotte wijze met onze

klanten kan omgaan. Na een gedegen
inwerkperiode zult u aan de kassa werken,

goederen bijvullen en verschillende andere taken
zelfstandig verzorgen in een team onder leiding

van de filiaalleider.
*Wij vragen: ervaring in een soortgelijke branche is

een pré, maar niet noodzakelijk, omdat u door
een ervaren kracht planmatig wordt ingewerkt.

Als u werkervaring heeft, stellen wij goede
getuigschriften of referenties op prijs.

Leeftijd 17 t/m 35 jaar.
*Wij bieden: een functie met zelfstandige en

duidelijke bevoegdheden. Een vast basissalaris
en daarboven nog een aantrekkelijke

provisieregeling.
Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig.

Gaarne uw schriftelijke sollicitatie met persoonlijke
gegevens aan de heer A.J. Lindeman, Gr.

Terborghstraat 6, 6464 BA Kerkrade.
Districtleider van

Aldi Best 8.V.,
Postbus 304,5680 AH Best

tel. 04998-98885

Randstad Jpß|k
heeft volop "JPHt
werk JP^ 7]
Produktiemedewerkers
U bent 18 jaar of ouder en beschikt over eigen vervoer,
bovendien bent u telefonisch bereikbaar. U gaat werken bij
een produktiebedrijf in Kerkrade. U bent van maandag t/m
vrijdag direct oproepbaar om in een 3-ploegendienst te gaan
werken.
Jnformatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 15 00.

Textielbewerkers
■O kunt gaan werken bij een bedrijf in de
textielbewerkingsindustrie indien u 18 jaar of ouder bent.
Uw werkzaamheden bestaan uit het bewerken van textiel. Na
een korte inwerkperiode kunt u voor lange tijd aan de slag.
Bereidheid tot het werken in een 2- of 3-ploegendienst is
een absolute voorwaarde.
.Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

nr randstad uitzendbureau

tAXICHAUFFEURS gevr.
v. vaste dienst en partume,
dag- nacht- en weekend-dienst, WAO-ers mogelijk,
julianastraat 6, Brunssum.
Gevr. MEISJES voor club
in Bocholtz (B) inw. mog.tü_: 09-3211-448538.
CLUB PARIS vr. nette da-
ïties voor middag en/of
avonduren. ProvincialewgNrd. 31A Oirsbeek, tel.
Q4492-1873.
Club RUSTICA. In onze4ruk bezochte club vragen

nog enkele gastvrou-
wen, v.d. Weyerstr. 9. Kerk-
nade-West., 045-412762 of
215876.
t)AME gevraagd voor excl.
dlub. Tel. 045-244240, of
341592.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BETTIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
KAPPERSTERS (omg.
Kerkrade/Heerlen) voor
nieuw te openen zaak. Inl.:
04490-53313.
SCHOONHEIDSSPECIA-
LISTE i.b.v. papieren, die
zich wil vestigen in een
nieuwe kapsalon om geheel
zelfstandig te werken. Inl.:
04490-53313.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB. Met garantieloon.
Tel. 045-420042.
MEISJE gevraagd voorpri-
vé en escort. Tel. 045-
-228975.
2 vr. BUFFETHULPEN
gevr. voor café in België,The Mirrors. 09-32-11-
-763760 na 20.00 uur.
Club Bubbles zoekt nog en-
kele leuke MEISJES. Ge-
leen 04490-42313.
Club Merci vr. nog MEIS-
JES. 04490-45814.
MEISJES gevr. voor privé
en escort. Tel. 045-271921.
Ervaren SERVEERSTER
voor de zondagavond tot
21.00 u. en/of deeltijds op
werkdag en goedeverdien- ,
ste. Restaurant Trocadero
Heerlen, tel. 045-710686.
Bowling Hoeve de Aar
vraagt HULPMONTEUR
voor part-time betrekking.
Tel. 045-714432. i
BIJVERDIENSTE: ook
voor scholieren, meisjes 17-:I9jaar. Wij hebben een aan- j
tal uren per week licht en
schoon productiewerk. |
Werktijden in overleg. Uur- iloon ’4,50 netto. Brieven ,
o.nr. HO 643 viaLimb. Dag-
blad, Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek. !
Voerendaal. Het dagblad ]
De Telegraaf zoekt opkorte ,
termijn BEZORG(ST)ERS.
Heeft u interesse? Bel dan ;
045-310768. j
Ruime BIJVERDIENSTE (
aangebod. voor 2 weken s
(va. 16 jr. m/v) Pers. aanmel- iden Repro Shop Streeper- 2str. 30A Landgraaf (Schaes- Jberg). (

OBER gevr. voer dancing
in weekend. Lft. 25-30 jr. tel.
045-723100.
Rest. Stap-In Heerlen vr.
amb.LEERL.-KOK ± 18-20
jr. en part. serv./kel. Sol. na
tel, afspr. 045-714344.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS voor langdurige in-
dustriële projecten in bin-
nen- en buitenland ECM
Heerlen BV, Burg. v.
Grunsvenplein 10, 6411 AT
Heerlen, tel. 045-718877.
Erv. MONTEURS gevr.
voor syst.-plafonds en syst.-
wanden voor werken inDld. Bellen tussen 18-22 "
uur 045-256489 ma. t/m !
vrijd. i
■eUiJ.!..,..1,1.11.!.!J.|
I

NEW LOOK 8.V., Schaes-

_
berg. Gevelreiniging, uit- "kappen, voegen, steigerver- Thuur. Tel. 045-312154/- .312709. j
TRAP BEKLEDEN, rails 1hangen, gordijnen maken. "
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha- ,
gen. Tel. 045-312613. \
Voor VAKBEKWAME be- J
hang + schilderwerkzaam- t
heden. Tel. 045-210020 |j
DAKDEKKERSBEDRIJF t
De Nok, voor al uw dak-werkzaamheden, met de tlangste schriftelijke garan- 'tic. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Stucadoor kan nog WERK n
aannemen. Tel. 045-462428. j
Dakdekkersbedrijf M. Haas 0
is en blijft het vertrouwde ~"
adres voor al uw DAK- \
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

Voor al uw wand- en
VLOERTEGELWERK,
ook marmer en natuur-
steen. Bel. 04490-26061.
Tuin SNOEIEN winterver-
zorging (enz.). Bel 045-
-272093. Na 18 uur.
VERBOUWING woonka-
mer, keuken, bad, garage.
Tel. 045-326574.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers en sierbestrating,
ook tuinaanleg. 045-326574.
HANS LIPS voor ümmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.

KEUKENS, keukenappa- \
ratuur. Laag in prijs, met <garantie. R/J Handelson- i
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol- .
deuren, sectiedeuren met <ofzonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
-.omputergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa. \Straten, Eijkskensweg 18, ï-.eulle. Tel. 043-641044:

T.k. port. ORGEL E^605 2x4 oct., 9 voetrfl? Jpiano, strings etc. ’ 'i'
elektr. Leslie ’ 200,-; 5 1
loge echo ’ 75,-; HoMS 8
Accordeon 4 korig ’ 1" h
Scoop 2 kan. ’750,-, H045-451926 na 14.00 u_£ jj
Weg. omstandigh. Jfs k
compl. BODYBUILPIJ'APPARATUUR, ffi ,
Kettner. Nw.pr. ’3s 'Vr.pr. ’ 1700,-. Tel. 0^ i3783. i

-^ I
_L

Wij verstrekken alle
soorten leningen. ,
Enkele voorbeelden ’:,

84x 60x %
5100 - 109,- \_\
7500 - 158,- $10100 - 210,- 3*l

20000 326,- 417,- _],
25000 402,- 521,- '"j.
Effectieve rente vanaf ''(3oven 72 mnd is voor
duurzame gebruiksgoede'6

1e hypotheken va^j
2e hypotheken

240 x 180 x 1£
10000 97,- 107,- JJ20000 194,- 215,- K
30000 291,- 323,- \_)
40000 388,- 431,- 5*
mits overwaarde ,y
Doorlopend krediet j

mcl. rente meo- pi
p mnd retische

loopti|d „f
5000 100,- 69 mnd. v'(

11000 220,- 66 mnd. h
15000 300,- 66 mnd. v'f
20000 400,- 65 mnd- y

Uw intermediair

GEURTS B>
NIEUWSTRAAT 22-Z4

HOENSBROÉ*,'

mWmWmWmmmWLWHmmÊmÊÊÊm^mWÊm^nmÊmm

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
mmmWLWm^mWmWmMmmWm^mWmmm^k^mt^mm



SamenwerkingBols-Heineken
oed ontvangen

EUW-VENNEP/AMSTERDAM -
"ianciële kringen is positief ge-

y^rd op het voornemen van
*J en Heineken om te gaan sa-
jfityerken. Hoewel nog steeds on-wijk is welke plannen de tweepkenconcern hebben, verwacht-, beursmedewerkers dat de aan-
_^ van beide bedrijven verder
etl stygen.

Jj-entraleOndernemingsraad van
ls Wordt donderdagochtend van
.samenwerkingsplannen op de
18te gesteld. Donderdagavond_ "et Nieuwvennepse dranken-
o.em de samenwerking verder

Aangenomen wordt dat
zal toespitsen op het gebied. Sedistilleerd en frisdranken.

ondernemingsraad van Bols
niet onwelwillend tegenover

\j met Heineken.
i* 2Ün nog niet op de hoogte van
jannen, maar op zich vinden we

H samenwerking geen slechte
Wikkeling. Tussen alle giganten
j 1̂ Bols staande blijven", aldus

Van onze verslaggever

BEURS-
OVERZICHT
Vriendelijk

- De Amster-
flj^se effectenbeurs verkeerde
iJ"sdag in een vriendelijke stem-
gjl- Gesteund door de fors ho-
tr, e Dow Jones-index van
rj^hdag en een prijshoudende
tr,' ar konden de koersen van de
Leste belangrijke aandelen be-
dijk oplopen.

b. ,
SU algemene stemmingsindex
o"0* 1,2 punt hoger op 100,5. De
tofc?et 'n aandelen was met een
h 0 al van f606 miljoen zeer be-
erlijk. Aandachttrekkers wa-
(j^-^eer Bols en Hoogovens, en

en KLM.
&e _-h 0 °Dligatiemarkt lag er prijs-

bij met winstenvoor de
.(w^hgrijkste staatsleningen van

°>! punt, maar het was er
.<£ stu: de omzet kwam nietver-

tik dan f333 miljoen. Bols open-
i^. sterk op f 150, maar zakte later
C weg om te sluiten op f 148,50,
L? ,winst van f 4. Heineken ver-
ij' de markt f 1,50 hoger opf 141.
tL°£ovens stoomde in de och-
lÜ^ door naar f 76, maar op dat
O-, was kennelijk voorlopig
t^ *°E> bereikt. Het staalaandeel
lijL^st derest van de dag geleide-
er^ _-an terrein prijsgeven om te
(w'J'gen op f73, wat de winst be-
"»aa_* tot f °'40- De °Ptiebeurs
Ht ■ melding van een „storm-
w'Se" handel in Hoogovens,
tf.c[ln maar liefst U-000 con"
i,fou werden omgezet. Akzo
.ir* f 1,80 aan tot f 145,30, Ko-
i<KhJke Olie sloot op f 223,70
\ ri Jksdaalder hoger en KLM
Htj {** na de bekendmaking van
v*r>.kogere beladingsgraad in no-
.(j f'ber met een winst van f 1,70
f o R

*0,20 uit de bus. Philips was
V!ü beter op f 30,80. Nedlloyd
V, ansf3,30 aan de koers toe te
V^en op f 238,30 en Pakhoed
%! f I>3o1 >30 duurder op f 99.
W, " waarin opvallend veel
»& f

a omgezet, sloot f 0,60 hoger
'brn '60- Een opvallende winst-
_s,"ng maakte ook Nyverdal-tenooj*\ die f 4 hoger sloot op f 77.
- b lr. de financiële sector lagen'

l o^Jftn hoger. Zo liep Amev f
P lot f 52,30.

Helft scholen werkt
samen met bedrijven

DEN HAAG - De helft van alle
scholen in het middelbaar beroeps-
onderwijs werkt op een of andere
manier samen met bedrijven. In het
lager beroepsonderwijs is dat voor
een op de drie scholenhet geval. Dit
blijkt uit een telefonisch onderzoek
dat is uitgevoerd in opdracht van de
commissie ontwikkeling bedrijven
(COB) van de Sociaal Economische

Raad (SER). De resultaten staan in
een dezer dagen verschenen bro-
chure over de samenwerking met
vooral het technische onderwijs. Bij
het mbo gaat het in hoofdzaak om
contractonderwijs en gastcolleges.
Het lbo richt zich voornamelijk op
gebruik van apparatuur of bedrijfs-
faciliteiten. Contractonderwijs kent
men daar nog niet. Docentenstages

komen zowel in lbo als mbo veel
voor. Ook in het middelbaar econo-
misch en administratief onderwijs
(meao) kent ruim de helft van de
scholen een vorm van samenwer-
king met het bedrijfsleven. Het
minst komt dat voor in het middel-

Ibaar dienstverlenend en gezond-
neidszorgonderwijs (mdgo). De be-
trokken scholen werken volgens de
COB/SER al geruime tijd met be-
drijven samen. Zij blijken zeer te-
vreden over de samenwerking. De
commissie constateert dat toch nog
zeer veel scholen niet met een be-
drijf samenwerken of daaraan geen
behoefte heeft. Het hoe en waarom
wordt verder onderzocht.

beursvanamsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 83,30 84,10
Ahold 83,80 84,20
Akzo 143,50 145,30
AB.N. 40,50 41,30
Alrenta 157,10 157,40
Amev 51,30 52,30
Amro-Bank 75,20 75,40
Ass. R'dam 142,30 143,00
Bols 144,50 148,50
Borsumu W. 104,30 105,50
Bührm.Tet. 54,30 54,30
C.S.M.eert 62,30 62,20
Dordtsche P. 203,00 205,70
Elsevier 58,20 58,90
Fokker eert. 23,60 23,90
Gist-Broc. c. 39,70 40,10
Heineken 139,50 141,00Hoogovens 72,60 73,00
Hunter Dougl. 77,00 78,30
Int.Müller 65,80 65,60
KLM 38,50 40,20
Kon.Ned.Pap. 41,10 42,20
Kon. Ohe 221,20 223,70
Nat. Nederl. 62,50 63,00
N.M.B. 180,50 180,50
Nedlloyd Gr. 235,00 238,30
N|jv. Cate 73,00 77,00
Océ-v.d.Gr. 261,00 263,00
Pakhoed Hold. 97,70 99,00
Philips 30,20 30,80
Philips divB9 28,60 29,30
Robeco 93,90 94,30
Rodamco 154,60 154,70
Rolinco 89,40 89,50
Rorento 60,30 60,30
Stork VMF 25,00 25,60
Unilever 112,00 112,60
Ver.Bezit VNU - 86,20
VOC 31,50 31,80 e
Wessanen 80,40 81,60
WoltKluwer 148,00 148,40

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 28,50 28,90
ACFHolding 52,70 53,50e
Ahrend Gr. c 148,20 152,00
Alg.Bank.Ned 41.20 42,00
Asd Opt. Tr. 23,00 23,00
Asd Rubber 7,90 7,90
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 59,70 59,70
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 212,00 212,00
Batenburg 64,00 64,50
Beers 120,00 118,00
Begemann 55,00 55,00
Belindo 424,00 423.00
Berkei's P. 4,95 5,30
Blyd.-Will. 22,30 22,30
Boer De. Kon. 253,00 252,50
deBoer Winkelbedr. 56,50 58,00

Boskalis W. 9,40 9,75
Boskalis pr 7.80 8,40
Braat Bouw 899,00 900,00b
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delftc 738,00 747,00
Calvépref.c 4100,00 4120,00
Center Parcs 54,60 54,90
Centr.Suil.er 61,50 61,80
Chamotte Unie 11,50 11,90
Cindu-Key 99,00 98,50
Claimindo 409,00 410,00
CredLßN 67,50 67,50
Crown v.G.c 67,50 67,50
Desseaux 178,00 179,00
Dordtsche pr. 201,00 202,70
Dorp-Groep 40,20 41,50
Dorp v.div.B9
Econosto 166,00 168,00
EMBA 114,00 106,00
Enraf-N.c. 46,00 46,20
Eriks hold. 270,00 273,50
Frans Maas c. 58,80 60,50
Fumess 65,00 64,70
Gamma Holding 58,80 60,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 24,70 25,00
Geveke 34,40 34,70
Giessen-de N. 81,00 80,00
Goudsmit Ed. 137,50 140,00
Grasso's Kon. 88,00 87,50
Grolsch 111,00 111,50
GTI-Holding 140,10 140,10
Hagemeyer 70,50 71,30
H.B.G. 165,00 168,00
HCS Techn 12,00 12,00
Hein Hold 118,50 120,50
Hoek's Mach. 145,00 147,00
Holdoh Hout 440,00 440,00
Holec 14,10 14,30
HAL.Tr. b 1305,00 1297,00
HoU.Am.Line 1305,00 1298,00
Heineken Hld 118,50 120,50
HoU.Sea S. 1,32 1,31
Holl. Kloos 283,00 286,00
Hoop en Co 11,50 11,80
Hunter D.pr. 2,00 2,00
ICA Holding 17,10 17,10
IGB Holding 33,00 e 33,50
IHC Caland 17,10 17,00
Industr. My 147,50 147,80
Ing.Bur.Kondor 580,00 575,00
Kas-Ass. 29,80 29,80
Kempen ii Beg. 198,00
Kempen Holding 15,10 15,20
Kiene's Suik. 1210,00 1215,00
KBB 67,00 67,00
KBB (eert.) 66,00 66,00
Kon.Sphinx 61,20 61,20
Koppelpoort H. 251,00 250,80
Krasnapolsky 147,60 147,60
Landré &GL 37,50 37,50
Macintosh 40,00 40,40
Maxwell Petr. 560,00 560,00b
Medicopharma 65,80 65,80

Melia Int. 6,10 6,10
MHVAmsterdam 17,40 17,40
Moeara Enim 970,00 975,00
M.Enim 08-cert 12600,00 12650,00
MoolenenCo 31,10 31,20
Mulder Bosk. 38,20 38,20
Multihouse 9,50 9,50
Mynbouwk. W. 406,00 405,00
Naeff 225,00
NAGRON 45,20 45,20
NIB 445,00 445,00
NBM-Amstelland 12,40 12,40
NEDAP 273,00 268,50
NKFHold.cert. 214,00 215,00
Ned.Part.Mij 28,50 28,70
Ned.Springst. 7000,00 7000,00
Norit 619,50 623,00
Nutricia 234,00 235,00
Orco Bank c. 80,40 80,40
OTRA 408,00 408.00
Palthe 140,00 143,50
Polynorm 85,80 85,90
Porcel. Fles 113,00 113,00
Ravast 53,50 53,20
Reesink 54,70 55,50
Riva 44,60 44,80
Riva (eert.) 44,80 44,80
Samas Groep 51,50 51,90
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 33,20 33,20 a
Schuitema 1055,00 1050,00
Sehuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 22,00 22,00
St.Bankiers c. 24,20 24,50
TelegraafDe 361,00 365,00
TextTwenthe 203,00 208,50
TulipComp. 69,00 70,00
Tw.Kabel Hold 108,50 108,70
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 77,10 75,00
Union Fiets. 16,00 16,80
Ver.Glasfabr. 204,00 205,00
Verto 62,80 62,80
Volker Stev. 39,50 40,50
Volmac Softw. 81,50 81,50
Vredestein 17,20 17,20
VRG Gem.Bez. 155,00 157,00
Wegener Tyl 152,00 153,30
West Invest 19,00 19,00
Wolters Kluwer 148,00 148,20
Wyers 57,30 57,00

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 63,10 63,30
ABN Beleg.f. 50,10 50,00
AldollarßFs 20,30 20,50
Alg.Fondsenb. 208,00 208,00
AllianceFd 11,50 11,80
Amba 40,80 41,00
America Fund 241,00 245,00
Amro A.in F. 89,40 89,40, AmroNeth.F. 63,40 63,00
Amro Eur.F. 61,00 61,60

Amvabel 93,50 93,30
AsianTigersFd 50,00 50,00
Bemco Austr. 61,00 61,00
Berendaal 94,00 93.70
Bever Belegg. 25,80 26,00
BOGAMIJ 116,00 115,50
Delta Uoyd 36,30 36,30
DP Am. Gr.F. 20,30 20,50
Dp Energy.Res. 32,00 31,00
Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 69,10 69,20
Eurinvestü) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,00 5,00
EurGrFund 47,60 47,50
Hend.Eur.Gr.F. 147,00 147,00
Henderson Spirit 65,10 65,50
Holland Fund 57,00 57,10
HolLObl.Fonds 121,40 121,30
HoU.Pac.F. 97,70 98,50
Interbonds 595,00 595,00
lnterefï.soo 29,20 29,40
Intereff.Warr. 207,00 208,00
JapanFund 35.50 36,50
MX Int.Vent. 62,30 62,50
Nat.Res.Fund 1240,00 1240,00'
NMBDutch Fund 31,30 31,40
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 101,40 101,40
NMB Vast Goed 36,00 36,00
Obam, Belegg. 181,00 183,00
OAMF ' 14,80 14,80
Orcur.Ned.p. 46,50 46,70
Prosp.lnt.High.l. 10,20 10,20
Rentalent Bel. 1356,30 1355,90
Rentotaal NV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 99,50 99,50
Sci/Tech 17,60 17,60
TechnologyF. 17,00 16,60
Tokyo Pac. H. 234,50 234,50
Trans Eur.F. 61,30 62,10
Transpac.F. 496,00 500,00
Uni-Invest 117,00 117,50
Unico Inv.F. 79,60 79,60
Unifonds 24,60 24,80
Vast Ned 120,40 120,50
Venture F.N. 38,70 38,50
VIB NV 84,20 84,00
WBO Int. 75,00 74,30
Wereldhave NV 202,70 203,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 34,00
Amer. Brands 56,00 57,00
Amer. Expres 26,80 28,00
Am.Tel.4 Tel. 28,70 28,90
Amentech 91,70 92,50
Amprovest Cap. 129,00 129,00
Amprovest Inc. 230.00 230,00
ASARCO Inc. 26,50 26,70
Atl. Richf. 78,20 79,20
BAT Industr. 4,30 4,25
Bell Atlantic 70,50 71,00
BeUCanEnterpr 38,30 38,50

Bell Res.Adlr 1,55 1,55
Bell South 39,60 39,70
BET Public 2,27 2,27
Bethl. Steel 19,70 20,40
Boeing Comp. 62,10 63,80
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 26,00 26,75
Citicorp. 26,20 26,10
Colgate-Palm. 44,20 45,30
Comm. Edison 31,10 31,50
Comp.Gen.El. 395,00 395,00
Control Data 17,50 17,50
Dai-Ichi Yen 3170,00
Dow Chemical 84,50 86,50
Du Pont 81,00 82,50
Eastman Kodak 44,80 45,30
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 224,00 220,00
Exxon Corp. 42,20 42,90
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 20,90 21,00
Ford Motor 51,70 52,30
Gen. Electric 43,50 44,70
Gen. Motors 83.50 85,60
Gillette 33,00 33.50Goodyear 48,00 48,50
Grace St Co. 25,60 26,00
Honeywell 60,00 60,10
Int.Bus.Mach. 118,90 120,60
Intern.Flavor 47,10 48,10
Intern. Paper 44,00 44,50
ITTCorp. 51,00 50,80
Litton Ind. 71,70 71,70
Lockheed 40,00 40,20
MinnesoU Mining 60,00 60,80
Mobil OU " 44,10 44,50
News Corp Auss 10,00 10,20
Nynex 65,20 65,60
Occ.Petr.Corp 25,70 25,70d
Pac. Telesis 30,30 30,70
P.& O. ® 6,00 6.00
Pepsico 38,50 d 39,10
Philip MorrisC. 95,80 96,90
Phill. Petr. - 20,20 20,00
Polaroid 36,15 36,20
PrivatbDkr 235,00
Quaker Oats 51,50 52.00
RJR Nabisco 91,00 90,00
StGobin Ffr 528,00 530,00
Saralee 44,50 45,30
Schlumberger 33,00 32,90
Sears Roebuck 39,20 39,70
Southw. Bell 40,20 40,80
Suzuki (yen) 800,00 750,00
Tandy Corp. 40,70 41,25
Texaco 46,75 47,40
Texas Instr. 37,40 38,40
T.I.P Eur. 1,60 1,60
Toshiba Corp. 994,00 1010,00
Union Carbide 24,50 25,10
Union Pacinc 61,00 61,30
Unisys 27,90 28,30
USX Corp 27,50 27,50

US West 57,60 58,00
Warner Lamb. 76,30 76,50
Westinghouse 51,20 52,20
Woolworth 50,20 51,10
Xerox Corp. 55,50 55,75

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 43,50 43,50
Am. Home Prod. 155,20
ATT Nedam 55,50 55,50
ASARCO Inc. 40,00 40.00
Atl.Richf. 148,00 154,00
Boeing Corp. 118,50 120,00
Can. Pacific 30,00 30,00
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 49,00 48,00
Citicorp. 48,50 50,00
Colgate-Palm. 84,00 86.00
Control Data 31,00 31,00
Dow Chemical 161,50 166,00
Eastman Kodak 85,30 86,70
Exxon Corp. 80,50 82,00
Fluor Corp. 40,00
Gen. Electric 86,00 86,50
Gen. Motors 161,00 165,70
Gillette 65.00 66,00
Goodyear . 93,00 95.00
Inco 60,00 60,50
1.8.M. 226,00 230,00
Int Flavors 89,50 92,00
ITT Corp. 99,00 97,00
Kraft Inc 193,00
Kroger 110,00 110,00
Lockheed 77,00 74,00
Merck & Co. 107,00 109,00
Minn.Min. 117,00 118,00
Pepsi Co. 76,80 77,00
Philip Morris C. 183,50 185.00
Phill. Petr. 37,00 38,00
Polaroid 70,50 70,50
Procter & G. 155,50
Quaker Oats 100,00 99.00
Schlumberger 63,50 61.50
Sears Roebuck 75,50 75,50
Shell Canada 60,60 61,00
Tandy Corp. 77,00 80,00
Texas Instr. 70,00 72,00
UnionPacific 118,00 118,00
Unisys Corp 52,00 54,00
USX Corp 56,00 52,00
Varity Corp 4,00
Westinghouse 97,00 99,00
Woolworth 97,00 99,00
Xerox Corp. 104,00 105,00

Warrants
Akzo 34.70 35,50
AMRO warr. 4,70 4.90

lAsiaPac Gr F. 5,10 4,95
Bogamij 10,00 10,20
Falcons Sec. 12,00 12,05

Honda motor co. 2200,00 2200,00
K.L.M. 85-92 116,00 117,00
Philips 85-89 35,00 35,00
St.Bankiers a 2,90 3,10
St.Bankiers b 3,80 4,10

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

Aegon warr 14,50 14,50
10VaABN 87 97,75 97,75
13Amev 85 98,40 98,40
13Amev 85 98,60 98,30
10 AmevBs 102,25 102,25
11 Amev 86 99.00 99.00
14l/4AmroB7 99,25 99,25
13Amro-BankB2 102,25 102,25
10'/_ Amro 86 97,50 97,50
10Amro 87 97,40 97,40
s.«Amro 86 101,10 100,00
Amro Bank wr 24,20 24.70
Amrozw 86 70,50 70,40
9 BMHecu 85-92 102,00 102,00
7 BMH 87 98,25 98,25
11CC RaboB3 103,20 103,20
9 CCRabo 85 105.40 105,40
7 CCRabo 84 108,30 108.30
10'-EEG-ecu84 102,50 102.50
9.«E18-ecu 85 106,75 106,75
12.2HIAirLF 95,50 95,50
12NIB.B) 85-90 103.00 103,00
11.4NGU 83 101,75 101,75
10NGU 83 102,00 102.00
2.4 NMB 86 87,10 87,00
NMBwarrants 29,10 28,70
83. Phil. 86 95,00 95.00
6.4 Phü.B3 94,75 94,75
14' .Un.Becumv 86 99,00 99,00
12.4Umi. 98,00 98,00
4.4Akzo 69 208,00 211,00
s/2Amro 69 394,50
53 4 Gist 69 455,00 460.00

Parallelmarkt
Alanheri 15,30 15,00
Berghuizer 47,00 45,50
BesouwVan c. 36,30 36.30
CB Oblig.F.l 101,80 101,70
CB Oblig.F.2 101,90 101.80
CB Oblig.F.3 103,30 103.30
De-Dne Electr. 24,80 26,20
Dentex Groep 27,80 27.30
Dico Intern 76,10 76.10
DOCdata 31,60 e 31.50
Geld.Pap.c. 66,70 68,00
Gouda Vuurv c 56,50 56,70
Groenendijk 24,60 24,80
Hes Beheer 201,80 203.50
Homburg eert 3,90 4,00
Infotheek Gr 17,80 20,00
Interview Eur. 7,30 7,30
Inv. Mij Ned. 38,00 37,90
KLM Kleding 24,70 24,90

Kuehne+Heitz 24,70 24,20
LCI Comp.Gr. 32,70 33.70
MeUe 277,00 280,00
Nedschroef 65,00 67,00
Neways Elec. 8.20 8,10
Pie Med. 10,50 10,70
Slmac Tech. 14.50 14,80
Text Lite 5,10 4,80
Verkade Kon. 279,00 285,00
Weweler 79,30 79,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 45.00 365 030 0.30
abn c apr 40.00 200 2,90 a 3,20
abn c jul 40.00 357 3,40 3,50
abn p jan 35,00 1154 0,30 0.10
abn p jul 35,00 250 I,ooa 0,70
abn p jul 40.00 335 2.50 2.10
akzo c jan 150,00 478 2,80 3.30
akzo c jan 160,00 526 1,00 1,20
akzo c apr 150.00 398 7,00 8.00
iffl c jan 200,00 200 1,00 0,90
eoE c dcc 240,00 917 2,30 4,40
eoE c dcc 245.00 1127 0,70 1.70
eoE c dcc 250,00 440 0,40 a 0,60
eoE c jan 240.00 278 5.20 7.40
eoE c jan 245,00 211 3,20 4.50
eoE p dcc 240,00 541 3.00 a 1,50
eoE p jan 245.00 274 9.00 a 6.00b
eoE p feb 220.00 500 2,00 a 1.00
eoE p feb 225.00 500 3,00 a 2.08
goud c aug 460.00 354 18.00 17.00
goud p feb 440,00 211 12.50b 13.06'hoog c jan 60.00 617 13.00b 13,80
hoog c jan 65,00 1006 9,00 b 9.40
hoog c jan 75,00 1837 3,00 3,30
hoog c jan 80.00 1295 1.70 1,80
hoog c apr 60,00 261 14.50 16.00
hoog c apr 70,00 529 8,70 9,00
hoog c apr 75.00 536 5.40 6,06.
hoog c apr 80.00 621 3,50 3.90
hoog p jan 70.00 433 2.50 230
kim c jan 40.00 743 0.90 1.40
kim c apr 40,00 377 2,20 2,90
nlw c mei 102,50 250 0,60 a 0,60'
nlw p mei 102.50 500 2.50 a 220'
natn c jan 65,00 217 1,10 1.40
obl c feb 100.00 600 0.60 0.70
phü c jan 35,00 1019 0,20 0.»
phü c apr 35,00 244 0,70 0,80
phü c 091 55.00 281 130 1,80
phü c 093 30.00 257 7,00 7.19
phü p apr 30.00 377 2.20 2,00
phü p 093 30.00 378 5.80 5,70
ohe c apr 230,00 218 6.90 7.80a
ohe p jan 230.00 347 10,50 7.70
olie p jan 240,00 1300 19,50a 16.10
ohe p apr 240.00 1300 19.50a 16.50
olie p 093 230,00 508 34,50 33.10a
unil c jan 120,00 414 1,00 1.10
unil p jul 110,00 603 6,50 6.00

Spaarbank geeft boek
Carmiggelt cadeau

HEERLEN - Wie bij de spaar-
bank Limburg een spaarop-
dracht plaats van vijftig gulden
kan rekenen op een origineel en
exclusief geschenk. De bank
geeft tot 31 december het boek
'lachen kost niks' van de vorig
jaar overleden schrijver Simon
Carmiggelt als welkomstcadeau.
Alleen klanten dieeen Rentevast
Spaarplan ofeen Systeem Spaar-
opdracht (maandelijks een auto-

matisch bedrag sparen) by de
spaarbank plaatsen hebben
recht op ditboekje. Het werkje is
niet bij de boekhandel verkrij-
baar.

Spaarbank Limburg wilde het
boekje vorig jaar al op deze ma-
nier aanbieden. Carmiggelt, die
persoonlyk aan het selecteren
van de verhalen heeft meege-

werkt, kwam echter kort nadat
hem het eerste exemplaar werd
overhandigd, te overlijden. De
bank zag toen af van de versprei-
ding van het boek. „Nu, een jaar
later, bieden we het boek aan
enerzijds met droefheid om het
verlies van Nederlands meest ge-
lezen auteur, en anderzijds met
trots omdat wij de laatste door
Carmiggelt zelf samengestelde
bundel hebben uitgegeven", al-
dus de Spaarbank.

Volgens berekeningen Centraal Planbureau

Nederlandse economie
beleeft recordgroei

Van onze verslaggever

DEN HAAG-De Nederlandse
economie groeit volgens het
Centraal Planbureau dit jaar,
de gedaalde energieproduktie
buiten beschouwing gelaten,

met 4,25 procent. Nog niet eer-
der in de jaren '80 was de groei
zo hoog. Ook voor volgend jaar
blijft het beeld gunstig, met
een verwachte groei van 3,5
procent.

Dat blijkt uit een notitie die het
Planbureau heeft opgesteld voor
het kabinet en de CEC, de ambtelij-
ke economische adviescommissie
van het kabinet. Op grond van de
jongsteberekeningen van het Plan-
bureau heeft het kabinet afgezien

van het gedeeltelijk niet door laten
gaan van de BTW-verlaging (van 20
naar 18,5 procent) om de verwachte
tegenvaller in de aardgasbaten op te
vangen.
De groei valt dit jaar zo hoog uit
door de onverwachte sterke stijging
van de wereldhandel (8 in plaats van
6 procent) en de zachte winter.
Naast de export dragen de investe-
ringen de groei. Dit jaarkomen de
bruto-investeringen uit op 6,5 pro-
cent, terwijl op Prinsjedag nog van
3,5 procent werd uitgegaan. Voor
volgend jaar houdt het Planbureau
rekening met een stijging van 7 pro-
cent. Het gaat vooral om uitbrei-
dingsinvesteringen (gebouwen, ma-
chines) van een kwalitatief hoog-
waardig niveau. De autoverkopen
staan daarentegen onder druk.

" In heel Frankrijk trokken gisteren de boeren weer de straat opom te protesteren tegen de da-ling van hun inkomen. Met hun tractoren werden in heel Frankrijk wegen geblokkeerd. Vooral
de EG-landbouwpolitiek moest het ontgelden. De Franse boeren zijn, net als veel van hun Neder-
landse collega's, van mening dat zij onevenredig 'hard door de EG-maatregelen worden ge-
pakt.

economie

Lozings-
vergunning
DSM blijft
JN HAAG - De vergunning
«ardoor DSM Meststoffen inIfterdam en Windmill Holland, vlaardingen tot 1 januari 1991**1 kunnen lozen in respectie-
j'-k de Oude en Nieuwe Maas
'de Nieuwe Waterweg blijft
jorlopigzoals ze is. De stichtin-

* Natuur en Milieu en Werk-**P Noordzee hadden schor-
*B aangevraagd by de Raad

* State, maar kregen dinsdag
Jlop rekest. De motivering kon
"8 niet openbaar worden ge-**kt, aldus de woordvoerder
"> de Raad van State.

* stichtingen hebben ook een
tegen genoem-

' bedrijven lopen bij de Raad
P State. Het is nog niet duide-
* wanneer daarin enig schot te
"rwachten valt. Daarom wilden
■ «oor middel van een spoed-
°cedure bereiken dat de ver-
dingen alvast werden ge-
dorst. De gevaren van de lozin-n zijn voor mensen, flora en«na te groot om te wachten, al-
s'de appellanten vorige week

tijdens de zitting.

'SM zelf wilde ook dat de ver-
jining werd geschorst, maar15 dit verzoek werd door de

*ad van State afgewezen. DSM
het niet op de normen diede vergunning staan. Die zou-

ft op basis van onjuiste gege-

** zyn vastgesteld en DSM
"St daardoor niet te weten waar1Precies aan toe is.

EIM bepleit
minimumprijs

voor brood
ZOETERMEER - De minimum-
broodprijsregeling vormt een be-
langrijke marktstabiliserende fac-
tor. Zij zorgt voor een stabiel prijs-
niveau, gaat al te scherpe prijscon-
currentie met brood tegen en biedt
een zekere waarborg voor de inko-
menspositie van de kleinschalig
opererende bakkerysector. Dit stelt
het Economisch Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf in zijn
dinsdag verschenen branchever-
kenning De Broodbakkery'.

Als de beschermende paraplu van
de minimumprijs wordt weggeno-
men leidt dit niet alleen tot een per-
manent lagere prijs voor brood,
maar ook tot een verzwakking van
de positie van de gehele bakkerij.
HetEIM geeft daarmee steun aan de
gehele sector die zich verzet tegen
plannen van staatssecretaris Even-
huis (Economische Zaken) om de
regelingen voor het beheren van de
produktiecapaciteit en de mini-
mumprijs af te schaffen.

De warme bakker, zo blykt uit de
verkenning, heeft in geld gemeten
nog 55 procent van de jaarlijkse om-
zet in brood in handen. In kilogram-
men is het 51 procent. Jaarlijks
loopt het marktaandeelvan de bak-
kers terug ten gunste van de levens-
middelenhandel. Die heeft nu in ki-
logrammen 41 procent en in waarde
37 procent van de omzet in handen.

Per hoofd van de bevolking werd
vorig jaar 166 gulden aan brood uit-
gegeven. In de afgelopen jaren zijn
de donkerbruine broodsoorten
steeds belangrijker geworden. Voor
de komende jaren verwacht het
EIM een groei van het verbruik van
kleinbrood en luxe grootbroodsoor-
ten. De verkoop van witbrood zal
verder teruglopen.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 6-12-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.600/27.100,
vorige ’ 26.640-/ 27.140) bewerkt ver-
koop ’ 28.700, vorige ’ 28.840 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 345/415, vori-
ge ’ 350/420; bewerkt verkoop ’460
laten, vorige 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:

Amer.dollar 1,89 2,01
Brits pond 3,51 3,76
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,40 15,80
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,75 34,25
Zwits. fr. (100) 132,25 136,75
Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 28,75 31,25
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,70 16,30
Spaanse pes (100) 1,65 1.80
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,00 .49,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2.89 3.14
Jap. yen (10.000) 157.25 162.25

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,94575-94825
Brits pond 3,6355-6405
Duitse mark 112,760-810
Franse franc 32,995-3.045
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 134,685-735
Japanse yen 160,15-160,25
Ital. lire 15,245-295
Zweedse kroon 32,435-485
Deense kroon 29.245-29,295 J
Noorse kroon 30,245-30.295 J
Canad. dollar 1,63975-64225
Oost. schill 16,0310-0410 -
lers pond 3,0150-0250
Spaanse pes 1,7270-7370
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.dollar 1,7050-7150
Hongk.doUar 24,95-25,20
Nieuwz.dollar 1,2675-2775
Antill.gulden 1,0775-1075
Surin. gulden 1,0775-1175
Saudische rial 51,80-52,05
Ecu gulden 2,3425-3475

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP,-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):

algemeen 271,6 275,0
alg.-lokaal 265.0 269.2
internationals 278,7 282,6
industrie 238,6 243,3
scheep/luchtv. 228,5 230,0
banken 330,3 335.0
verzekering 557,6 565,4
handel 450.3 449,3
cbs obl.index 116,0 116,0
rend. staats]. 6.18 6,17
waarvan 3-5 jr 6.06 6,07
waarvan 5-8 jr 6,22 6,20waarv.s langst 6,40 6,38
rend. bng-len. 6,45 6,46
rend. banklen. 6,08 6,10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tusseij
haakjes de laatste notering van van-
daag):
Akzo 145,50-145,80(145,30)
Kon. Olie 223,70-225,20(223,70)
Philips 31,70gb-31,00 (30,80)
Unilever 112.60-113,40(112,60)
KLM 40,20-41,00 (40,20)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza- 1
menlijke gemiddelde:

Begin 2126.24 945.57 184.21 809.45
Hoogst 2158.96 953.41 185.93 819.50
Laagst 2117.18 936.67 183.08 804.55
Slot 2149.36 946.47 185.10 815.17
Winst/
verlies + 25.60 + 0.30 + 0.53 + 5-88.

(ADVERTENTIE)
FT^T^r'i'""-■-■!■'l7"lS-'-l'■"?T"?""4?■""'■'-f 1..,'-f.3'. '"VTVIT-! 111'?T''

*'■■':f | " ! ■ '

! i ""3\Wr""t 1 1
te (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 onderhoudscontactop 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.

_^^H-P-_l-^M-HBBH^HB--fPP-H____B--V-H____-|-_-B-WL tm

ÉfA^mMtmV'M I __> .__________r€_'#l lilm I ts F^k 31 december a s

Akerstraat 62, 6411 HC Heerlen, telefoon 045-718815.
Computer*
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Atro werkt in uw voordeel. Met kostenbesparende service, MM m ÊmmM __■■ ■ Êm m m ■!■
zeer gunstige leaseprijzen en een compleet programma * ■ ■ ■ ■ ■ ■__■__■■ ■__■__■■
comfortabele zakenauto's.En natuurüjk nY^mj mfTf nni SERVICEDIE E\f UW VOORDEEL WERKT
met advies op maat van uw bedrijf. JIVJCjlil l\U JLI Beersdalweg 97, 6412 PE Heerlen. Tel. (045) 724200.
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456666 l"a*rade-teL M 3MACHINE. poets- en 725595. Te k. CONFECTIENAAI- 1571 drive + datarec +
g-Y.F7TriPPRAT.Trir _ci.u r̂machA,o l̂S!. R?ffen- Te k. KLEERKAST, tel. MASIII^8 Wülemstraat joystick + stofkap + ±60SoBÏÏSfRffiWI- ftÓO-PTei 585°2956S85°2956 045-218704 na 18.00 uur. Heerlen. 8J&&&F + *»*»■ Tel'feTZanussi, extra reklame '' e """ *"*"*" Te k. echt led. zw. 1. DA- Opgelet! Zoekt u2e hands 045255569 '
10O0W van ’299,- nu Te k. Mechelse EETHOEK MESJAS mt. 48-50 ’ 150-, MEUBELS, z.g.a.n. Zeer Te k. LATEX, beton- en
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Duitsland 1

"4s ARD-Ratgeber. Das Internatio-nale TV-Kochbuch. Vandaag: Feest-, aaltijden uit de Hongkongse keu-

-I^°° Tagesschau und Tagesthe-

"23 Berufswahl heute. Massnah-
oli. zur Berufsvorbereitung. (herh.).
!,-*£ Die Reportage.
\_~~_ Hapes Happening, (herh.).\\l» Kontraste.
.'__ Persoverzicht.J J-JO Heute.

_-$<_. ""Teletekst-overzicht.
■S n_ Tagesschau.
■ è?p Sinha Moca - die Tochter des
1 *'avenhalters. Braziliaanse Serie,
f e> Lucélia Santos, Rubens de Fal-
mii^arcos Paul° ca- Afl-50-
-j ïiü_ Marce' und der Fliegende, Film uit de serie Allerhand i

I«'ie D,e Trickfilmschau.
■'5 Cuore. Italiaanse tv-film in 6 de-
j?1van Luigi Comencini naar het ge-
JKriamige boek van Edmondo De
T^cis. Met: Eduardo De Filipo, John-
\f Dorelli, Giuliana De Sio e.a. Afl.2.
\fl\ Tagesschau.
Lm. **Nur keine Hemmungen.

met Michaelfenze.
|d' _\ Tagesschau.
'a,_ Hier und Heute-
rj « Zirkus Humberto. Serie. Afl.:

ty'^Konkurrez.
'Oön Pro9rarnma-overzicht._T* Voetballen. Rechtstreekse re-
-5;na9e van de wedstrijd IFC Köln -
D eal Sociedad San Sebastian. (In de
jfaijze 20.45 uur Tagesschau)

' 5 Voetballen. Samenvatting en

(gedeeltelijk) rechtstreeks verslag
van Inter Milan - Bayern München.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 lm Brennpunkt.
23.30 DieKrimistunde. Verhalen van

Henry Slesar, met Paul Albert
Krumm, Horst Bollmann, Robert Nae-
gele e.a.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Rosemarie Fendl en Manfred Krug in 'Die Krimistunde'
(Duitsland 1 - 23.00 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
\®~ en CAI-abonnees:Analen zie schema exploitant

L *Wart/wit programma
i_ * stereo geluidsweergave
i^. * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

[Revisie
S/^*"1» 1: 5. 26. 29. 46 51. 53 en 57
__7^"

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België Télë 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
»^oo ■>tonen en dochters. Australi-
sch Serie met Pat McDona,d. Torn
/3ards, Rowena Wallace e.a.ISJL6*7- (herh.).
Vq/ Streekspecialiteiten. Een zaak
s~?r de middenstand. Afl.l: Een filo--IS- (herh.).

l6 o_ iuke Box-
cw candy Candy. Tekenfilmserie
Vve

r de lotgevallen van een klein
'8 20 eeisie-Afl-: Naar Londen.
Hi. °°,ur- 26-delige Amerikaanse
g «nfiimserie gebaseerd op figuren
br||reeërd doorPhil Mendez. Afl.: De

IBWtl" Anr|abel/Bange flapoor.
\§_ Nachtzeilers. 6-delige Noorse
Jorn ,erie- met Vera Holte> Hel9e
(S|0,,a|. Per Oscorsson e.a. Af 1.6
*0n e' land voorbij de rijzende

l (he. h Vk tek- Anirtiatieserie. Af 1.221.

k*r Plor,s. Afl.: Plons wordt gooche-'ij (herh).
ki^ **e>"lina. Detective-reeks voor
rn 6, pen- Afl.: De Boedha van Wang,

.&oi,v ul Ricour, Lea Couzin, Mieke

Vqq Nieuwsmagazine
I van J?n9eren. Presentatie: Manuela
lBoo\lerde-l8lS lr rte Fi,m-

-9rarftUit2ending door derden. Pro-
,6n t_;rna van de Katholieke Televisie-
l^adio-Omroep.Mededelingen, programma-

■ ' -■■ .. ;!,;i ..1M,,,,!!];.., 1|;!1.:,11 1ii.1.,h,i.,.:

overzicht en paardenkoersen.
19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-

gen gepresenteerd door Herman van
Molle.

20.45 Een zaak voor twee. Westduit-
se serie. Afl.: Meneer Pankraz, met
Günther Strack en Claus Theo Gart-
ner.

21.45 Krokant. Culinaire serie. The-
ma: Feestmenu. Presentatie: nest
Martens. Aansl.: Uitslagen Nationale
Loterij.

22.45 Nieuws.
22.55 Verwant. Kunstmagazine.

.llli^Lihl^.ni,!,;,; „.:„.,,,,,„;,;„,!

23.45-23.50 Coda. Gedicht, van Paul
van Ostaijen.

" Claus Theo Gartner in 'Een
zaak voor twee. (België/TV 1- 20.45 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
14.15 ■ Vom Weimar nach Bonn.

Der Friede von Locarno, reportage
van Eberhard Itzenplitz, met Günther
Sauer, Kerstin de Ahna, Werner
Rundshagen e.a. (herh.).

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Gandi, der Ganserich. Teken-
filmserie. Afl.: Ein Huhn, das golde-
nen Eier legt und andere Geschich-
ten. (herh.).

16.25 Bettkanten-Geschichten. Die
Spieluhr. (herh.).

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

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

17.40 Der Landarzt. Serie. Met Chris-
tian Quadflieg, Antje Weisberger,
Hendrik Martz e.a. Afl.: Gegen die

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l
Uhr.

18.15 Lottotrekking A.
18.54 Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Doppelpunkt. Hauptsache

Deutsch? Discussie over buitenlan-
ders en asielzoekers in de Bondsre-
publiek. Presentatie: Michael Stein-
brecher.

20.15 Studio 1. Presentatie: Bodo H.
Hauser.

21.00 Der Ruf des Herzens. Ameri-
kaanse vierdelige serie uit 1986 met
Linda Evans, Meredith Salenger, Pe-
terBillingsley e.a. Afl.: Wasser für La-
rapinta.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext mehrere Kilometer

Stau vor Nesselwang, documentaire
over de aanleg van 16 km Autobahn
door een natuurgebied.

22.40 Robert Altmann. Windhunde,
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Robert Altmann, met Matthew Modi-
ne, Michael Wright, Mitchell Lichten-
stein e.a.

00.35-00.40 Einde.

"Kari Lange in 'Der Friede
von Locarno'. (Duitsland 2 -
14.15 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: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
16.40 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de voetbalwedstrijd om
de UEFA-Cup tussen Juventus - FC
Luik.

18.50 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Af1.628.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Af 1.75.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Basketbal. Samenvatting Euro-

pees Basketbal: Mechelen - Rode
Ster Belgrado.

20.30-22.50 Voetballen. Rechtstreek-
se reportage van de voetbalwedstrijd
om de UEFA-Cup tussen Napoli -
Bordeaux.

België/RTBF 1
———————^——— —______————————————————-

15.45 Schooltelevisie. 17.15 Nouba
nouba, met Alex, La souris motorisée,
Plastinots en Le petit vampire. 18.30
Jamais deux sans toi, gevarieerd infor-
matief programma. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, regionaal programma.
19.30 Journaal. 20.00 C'est a voir, re-
portage. Vandaag: Roumanie - Le des-
astre rouge. 21 .05 Lor du diable, 6-de-
lige serie. Afl.s: La confession de l'Ab-
bé Boudet, met Jean-Fran***cois 8a1-

,.h. .n:,i m: ,;, ~.i.,.:,;!..,.,.,.,,;. |,|,,

Mer, Laura Favali, Michel Aumont e.a.
21.55 Coup de film, filmmagazine. Pre-
sentatie: Terry Focant. 22.15 Voetbal-
len. Televisieregistratie van de eerder
op de avond gespeelde voetbalwed-
strijd om de UEFA-Cup tussen Napoli -
Bordeaux. 23.45-23.50 Laatste
nieuws.

TV5
--——---^^-^_—___________________——^_——————_

16.05 Brèves. 16.10 Un Enfant Nomme
Michel. 16.30 Bonjour, bon appétit.
17.00 Récréation. 17.30 Des chiffres et
des lettres. 17.55 Brèves et Météo
Européene. 18.00 Les Cinq demières
Minutes. 19.30 Papier Glacé. 20.00
Viva. 20.45 Les tréteaux de l'été. 21.00
Dossier Justice. 21.30 Musique classi-
que. 22.00 Journal télévisé. 22.30 Mé-
téo Européene. 22.35 Du cöte de chez
Fred. 23.30 Continents francophones.
00.20-00.50 Papier glacé.

..i , ~:. ;,. ;,m ■~!.,;,.,,!. i,,, !,.,,,

programma
’s

woensdag

Nederland 1
'00 Vrouw zijn. Tv-magazine voorrouwen.'_ 45--1.00 TV-fruitmand. Program-
if met geestelijke liederen. Presen-
_nlr_: Heleen van DÜk-"o-13.05 Nieuws voor doven en
P'echthorenden.r°o God verandert mensen. Praat-
Fogramma.

■f'00 De natuur van Noord-Ameri-■P- Natuurserie. Afl.: Futen.
Bff Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
■*' wilde paard. Lassie en Corey vin-Pn een gewond wild paard. Het dierP6draagt zich vreemd als het een hal-\W_~ ommoet.
BtS fOKinderkrant. Magazine.
B*o Journaal.146 Tijdsein-Buitenland. Actuali-■^'enrubriek.K'3o Jody en het hertejong. Teken-BJJJferie. Afl.: Lange vingers.
B_n Joumaal-
■i Highlight. Gospelmuziek van
■jesse Dixon.B" Bunkeren. Interviews met be-
f jl^e Nederlanders.

r j*5 De Campbells. Canadese se-
®. Afl.: Een onbekende gast. Een"bekende vrouw die wordt achterna
Qeten, krijgt onderdak bij de Camp-

,;20 (TT)Strandjutters. Documen-
'*■ Jutters hebben een drang naar

.'lneid en geven daarom het zwer-
ft'an9 s de stranden niet op.

135 Praise- Koormuziek.
*'12 De open cirkel. Praatprogram-a over het plotseling beëindigen

bva"eenraltie.
\*\ Journaal._ iS Actualiteitenrubriek.
ln]o-23.50 Mag ik 's met jepraten?

terview met de Israëlische schrijver
__?nce Lambert.

Duitsland 3 West—————————^^————
08.00 Tele-Gymnastik. (43).
08.10-10.50 Schooltelevisie.
16.35 ""Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

,1>L,:.,!,';,1:;,:,;,! I .HU :,.,,,: ,;li! =:
Les 12: A letter from Cornwall.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal =magazine met sport en nieuws. =(19.40-19.55 Raamprogramma van ==de regionale studio's.)
20.00 In Sachen Natur. Milieumagazi- =

ne gepresenteerd door Prof. Adolf =Weber. =
20.45 Bürgerforum. Einen Pelz in eh- =ren kann niemand verwehren - oder ==

doch?. Over de strijd tussen pelshan- =
delaren en dierenbeschermers.

21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Hobbythek. Vrijetijdsmagazine. =

Vandaag: Toepassingen voor Lecithi- =
ne. ==

22.30 «Das Kmo und der Tod. Docu- ___
mentaire over het thema van de dood =
in speelfilms.

23.17 Verratene Frauen. Amerikaan- ___\
se speelfilm uit 1955 van Edward L. =Cahn, met Carol Mathews, Beverly __\
Michaels, Peggy Knudsen e.a.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-11.00 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 Nacht en dag. Uit de Paletreeks

(1), filmportret van Dick van der Meij-

" Monique van de Ven en ___
Linda van Dijck in 'Adem- =
loos. (Nederland 3 - 20.29 ___\
uur) =__

den.
18.30 De jaren dertig. Les 1.
19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief =

jeugdprogramma.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. gevarieerd magazine met ==
om 19.46 Midlotto.

20.00 Journaal.
20.29 Ademloos. Tv-film van Mady =Saks, met Monique van de Ven, Linda =

van Dijck, Pieter Groenier e.a. Na de =geboorte van haar eerste kind, krijgt =Anneke last van een depressie, die =onoplosbaar lijkt. Echtgenoot Leo kan ==
haar niet helpen, maar haar vroegere =vriendin Martha wel.

22.02 Studio Sport.
22.30 Journaal. ===
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen- ==

taire rubriek. =22.55-23.00 Nieuws voor doven en ==
slechthorenden.

België Tele 21
16.40-18.45 Voetballen. Rechtstreeks
reportage van de voetbalwedstrijd om
de UEFA-Cup tussen Juventus - FC
Luik. 19.00 Le coeur et l'esprit, uitzen-
ding van Radio Télévision Catholique
Beige. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal. 20.00 Voetbal-
len. Samenvatting van de voetbalwed-
strijd Juventus . FC Luik. 20.30-22.50
Voetballen. Rechtstreekse reportage
van de voetbalwedstrijd om de EUFA-
Cup tussen Napoli - Bordeaux.

Radio 1 radio= Elk heel uur nws. 7.03 VARARadio
== I Woensdageditie. 12.56 Meded.
= voor land- en tuinbouw. 13.08
= TROS Aktua. 13.25Journalistenfo-= rum. 14.05 Binnenl. Zaken. 14.30
EEj TROS Klantenservice. 15.45 Hallo
= met de TROS. 16.05 Tijdsein.

18.45Waar warenwe ook al weer?__= Vervolgverh. 18.58 EO-Metterdaad
-== Hulpverlening. 19.02 Hobbyscoop.= 19 30 Akkoord. 20.02Langs de lijn.____ 22.02 Podium van de Nederl. üch-
_= te Muziek. 23.05 Met het oog op= morgen. 0.02 Volgspot. 1.02 Ro-
= mance. 2.02 Claire-Obscur. 4.02= Nachtexpress. 6.02 In 't voorbij-= gaan. 6.07-7.00 Vandaag don-

derdag.

Radio 2
= Elk heel uur nws. 7.03 Ook Goeie-=__ morgen. 9.03 Muziek terwijl u
= werkt. 11.03 Tineke. 12.03 Will wil
= wel. 14.03 Terug in de tijd. 15.03____ Nederland Muziekland. 17.03 Hier
= en nu. 18.03 De wereld zingt Gods== lof. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.00--= 07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
= Elk heel uur nws. 7.03 Ronduit Mu-
_== sic-time. 9.03 Muziek motief. 10.03= Expresso. 11.03 Country trail.
= 12.03 Praise. 13.03 Toga Party.

14.03 Nozems-a-gogo. 16.00= Janssen en Jansen. 17.03Ronflon-
= flon met Jacques Plafond. 18.03
= Driespoor. 19.02 De Wereldont-__= vanger. 21.02 Het front. 22.02 La= Stampa. 23.02-24.00 Stompin.

■ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

SSVC
| 12.30 Schools. Words and Pictures.
I 12.45 Schools. Seeing and doing.
| 13.00 Children's SSVC.
= 13.30 l've got a secret.
f 14.00 News and Weather.
E 14.30 Neighbours.
= 14.50 Heirloom.
| 15.15 Take the High Road.
| 15.40 Children's SSVC.
= 16.00 He-man and the Masters of
E the Universe.| 16.20 Beat the teacher.
§ 16.35 Record Breakers.
I 17.05 Scooby Doo.
| 17.30 Blockbusters.
| 17.55 Prove it.
| 18.20 Emmerdale Farm.
= 18.45 News and Weather.
| 19.00 This is your Life.
| 19.25 Coronation Street.
| 19.50 Des O'Connor tonight. Nieuwe
= serie.
f 20.40 Executive Stress. Nieuwe se-
| rie.
| 21.05 Game, set and match. Nieuwe
| serie.
| 22.00 News and weather.
I 22.30 Whos line is it anyway?
= 22.55.00 Berliners.
| 23.20-01.00 Sportsnight.
_= I I! -lil— —l 11. I ■____„__________________■_____-

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (42).
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels. =
Les 12. =

09.00-10.20 Schooltelevisie. "
17.00 Avec plaisir. Cursus Frans. =

Af 1.12. =
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels. =

Af1.12. (herh.). =18.00 Sesamstraat.
18.29 Rebecca. ein Madehen setzt ==

sich durch. Afl.l: Das braune Kleid. _=
Herh. H18.56 Het zandmannetje.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlag licht.
20.05 Agatha Christie: Miss Marple. =

Engelse misdaadserie naar de ro- _=
mans van Agatha Christie. Afl.: Ein _=
Mord wird angekündigt (1). Herh.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn =
Neun.

21.15 Teletour. Vanuit het Centraal =Station in Neustadt. Presentatie: =
Bernd Schröder.

22.15 Einführung zum folgendem =
Film. =

22.20 Das französische Kmo der =
30er Jahre. Serie. Afl.4: Die letzte =
Etappe, Franse speelfilm uit 1934 van =
JacquesFeyder, met Marie Bell, Pier- =
re Richard Wilm, Francoise Roday =
e.a. =§

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8 45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal progr. 10.00
Orkestpalet. Nederlands Filharmo-
nisch Orkest 0.1.v. Lev Markiz,
m.m.v. Frans jelmerson, cello.
11.20 Pianomuziek: Grandes Etu-
des de Paganini van Liszt. 11.50
C.Ph.E. Bach herdacht (14). 12.22
Promenade: Muziek van george_
Gershwin. 13.00 Nws. 13.02'
Lunchconcert. 14.00 Songs ol prai-
se. 14.30Solisten 1988: Opnames
van eindexamenkandidaten Uit-
voerend Musicus, jelte Hulzebosm
klavecimbel. AVRO: 15.00 In de
kaart gespeeld. 17.00 Jacco's
keus, operette- en musical. 18.00
Nws. 18.02 CeDéa. CD's rond een
thema. 20.00 Nws. 20.02 Jonge
mensen op het concertpodium
22.00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief 9.25
Waterstanden. Ouder worden.
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00 Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS
Huiswerklijn. 17.40 Basiscode 3.
INFORM. VAN DE RlJKSOVER-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HEID: 17.45 Postbus 51.17.55 Me-
ded. en Schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 TROS Kinderforum
18.20 Uitz. van de WD. 18.30
Tempo Doeloe. NOS: 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30 Ni
hao! 21.00 Latijn. 21.30 ,*»ca va?
22.00-22.30 You're welcome.

televisie en radio

Nederland 2
,a°-13.05 Nieuws voor doven enL.

slechthorenden.
VOO
16.00 Seabert. Tekenfilmserie.^ Afl.:
Neushoorngeschal.

16.10 8.0.0.5.! Kinderprogramma
gepresenteerd door Bart de Graaff.

16.35 My little pony. Tekenfilmserie.

Afl.: Kwaadaardige bloemen.
16.55 Dort kommen dieClowns. Kin-

derverhaal met Herman van Veen en
Cor Witsche in de hoofdrollen. De
clowns van een cosmoscircus bele-
ven allerlei avonturen op hun reis
naar de aarde.

17.20 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:
Rechtsomkeer.

17.45 Call to glory. 24-delige Ameri-
kaanse serie. Afl.: Oostenwind. Sar-
nac en zijn Japanse collega zetten
hun onoverkomelijkheden opzij als ze
voor hun leven moeten vechten,
(herh.).

18.30 ""Mijn eerste keer. Program-
ma waarin ervaringen en emoties van
kinderen die iets voor het eerst mee-
maken centraal staan. Vandaag: De
tandarts.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De te-
rugkeer van Woefdram.

19.00 ""Countdown. Popprogram-
ma gepresenteerd door Wessel van
Diepen.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Married with children. 13-deli-

ge comedyserie. Afl.: Getrouwd-
...zonder kinderen. Marcy en Steve
nemen de kinderen een weekend in
huis. De kinderen doen alleen niet zo-
als het hoort.

21.00 VERONICA Film & Video.
21.45 Nieuwslijn. Actualiteitenru-

briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

22.30 De Heilige koe. Auto- en motor-
sportmagazine.

23.05 China beach. 13-delige Ameri-
kaanse serie. Afl.: Broers. Johnson
heeft Da Nang tot smokkelcentrum
gemaakt. Cherry zoekt iemand die Da
Nang goed kent om uit te vinden hoe
het met haar broer is.

00.00-00.05 Journaal.

Cloe Webb, Nan Woods, Dana Delany en Mar Hellenberger
in 'China Beach'. (Nederland 2 - 23.05 uur)

RTL Plus
| 08.00 Guten Morgen Deutschland.
= gevarieerd magazine.
| 12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Ein streitbarer Engel. (herh.).
| 13.15 Programma-ovrzicht.
Ê 13.20 Der Chef. Amerikaanse serie.
= Afl.: Die Frau in Schwarz. (herh.).
= 14.05 Programma-overzicht.
E 14.10 Klasse! Quiz.
| 14.45 Popeye, tekenfilm._ 14.50 Bornemanns Nahkastchen.
| (herh.)
| 14.55 Programma-overzicht.
| 15.00 Knight rider. Amerikaanse se-
-1 rie. Afl.: Der Erpresser. (herh.).
| 15.45 Netto: Ihre Wirtschatt heute.
| Economisch magazine.
I 16.00 Die Springfield Story. Serie.
= 16.45 Heute bei uns.
= 16.50 RTL aktuell.
j 16.55 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

Ê serie. Afl.: Unsound if music.
| 17.30 Popeye. Tekenfilm.
Ê 17.35 Sketchotel.
I- 17.50 RTL-Spiel.
= 17.55 RTL aktuell.
I 18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
I Gefahrliche Rhythmen.
I 18.45 RTL aktuell
| 19.03 Karlchen.
| 19.10 Der Mann aus Atlantis. Ameri-
| kaanse serie. Afl.: Das Loch im Mee-
I resgrund.
| 20.00 Weerbericht.
| 20.10 L.A. Law. Staranwalte, Tricks,
| Prozesse, Amerikaanse serie. Afl.:
| Mannerkampfe.
§ 21.05 Ein Herz voll Musik. Duitse
| speelfilm uit 1955 van R.A.Stemmle,
= met Vico Torriani, lila Halley, Ruth
= Stephal, Wolfgang wahl e.a.
| 22.45 RTL aktuell.
1 23.05-23.50 Rock TL. Live rockmaga-

zine. Presentatie: Alan Bangs.

SAT 1
| 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
= SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
| zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Lassie wird
i Mutter. 09.35 Jackie und Jill - Die Ba-
! renkinder vom Berg Tarak. Afl.: Eisba-

ren. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General
Hospital. Afl.: Alan fürchtet ein Skandal.
10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Inferno. Amerikaanse oor-
logsfilm uit 1954 van Samuel Fuller,
met Bella Darvi, Victor Francen, Ri-
chard Widmark e.a. 12.50 Programma-
overzicht. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Pro-
grammaoverzicht. Aansl.: Ihr Horos-
kop. 14.05 Dr. Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle
und die Riesenschnecke. 14.30 Pra-
rieindianer. Afl.: Ein Schusz aus dem
Hinterhalt. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Tracy ist
hartnackig. 15.50 Koehen mit SAT 1.
16.00 ■ Meine drei Söhne. Afl.: Der
richtige Arzt. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Die Leute von derShiloh
Ranch. Afl.: Zweihundert zarte Meilen.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Bezaubernde Jeannie.
Afl.: Ein Paar für den Mond.. 18.15 Das
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
SAT 1 Wetter. Aansl. Gewinn in SAT 1.
19.10 Hotel. Afl.: Wunder. 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Spenser. Afl.: Dem Terror
ausgesetzt. Deel 1. 21.00 SAT 1 Bliek.
21.10 Schußfahrt. Amerikaanse actie-
film uit 1969 van Michael Ritchie, me.
Gene Hackman, Camilla Sparv, Robert
Redford, Kari Michael Vogler e.a. 23.00
SAT 1 Bliek. 23.10 Telethema: Natur.
23.20 BDas Ganseblümchen wird ent-
blattert. Franse komedie uit 1956 van
Mare Allégret, met Brigitte Bardot,
D.Cowl, J.Dumesnil, Daniel Gélin e.a.
01.05-01.15 Programmaoverzicht.

Sky Channel
E 06.30 European Business Channel.
E 07.00 Good Morning Scandinavia.
E 08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
E 08.05 The DJ Kat Show.
E 09.00 Dennis.
E 09.30 Transformers.
E 10.00 "«Countdown.
E 11.00 ««The Coca Cola Eurochart
E Top 50.
E 12.00 ""Soft and Romantic.
| 13.00 Another world.
= 14.00 Canon Fashion TV.
| 14.30 Ask Dr. Ruth.
= 15.00 Elephant Boy.
E 15.30 Seven Little Australians.
= 16.00 ««Pop Formule.
| 17.00 The DJ Kat Show.
| 18.00 Gidget.
E 18.28 The Times Headline News.
= 18.30 I dream of Jeannie.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllili
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Affair.
19.28 The Times Headline News.
19.30 The Levkas Man.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Late Nancy Irving.
21.57 The Uniroyal Weather Report.
22.00 Shell International.
22.58 Thailand Panorama.
23.30 Roving Report.
00.00 New Music.
00.02 "«Canada Cailing.
00.57 The Uniroyal weather Report
01.00 Hommage to Chagall.
02.30 Playing Shakespeare.
03.00 National Gallery Series.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky.

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Pinocchio. Afl.: Wie pinocchio auf die
Welt kommt. 18.00 Bilder aus Deutsch-
land. 19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio.
19.30■ Der Mustergatte. Duitse speel-
film uit 1937van Wolfgang Liebeneiner,
met Heinz Rühmann, Leni Marenbach,
Hans Söhnker, Heli Finkenzeller, Wer-
ner Fütterer e.a. 21.00 3sat-Spielfilm-
Vorschau. 21.15 A propos Film. 21.45
Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit Nach-
richten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 Be-
gegnungen. Günther Lamprecht im Ge-
sprach mit Engelbert Sauter. 00.15
3sat-Schlagzeilen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
Kort Nws. 12.05-12 56 Middagma-
gazine: Limburg Aktueel, De Bu-
ren, agenda en muz 13.05, 14 02,
15.02 en 16.02 Kort nws. 17.02
Reg weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 17.25 De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17 55 Kort
nws. 18.05-18.07 Aankondigingen

BRT 2
5.30 Goede morgen, Morgen.
(6 00-6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws en
R V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.12 Firma
Platenboer & Zonen. 10.00 Nws.
10.03 Het schurend scharnierde
10.08 Het eerste bedrijf. 11.55Me-
diatips 12.00 Limburg 1988. 13.00
Nws 13 10 Made in Germany.
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17.10 Rijswijckfoon. 19.00 Nws.
19.10Dansvergunning. 22.00 Nws
22.05 Jazz Kaffee. 23.30-2.00
Twee tot twee. (0.00 Nws.)

11111111111111111111111111111111111111111111l

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 The Film Show.
10.30 Training Dogs the Woodhou

se Way.
10.55 Take Six Cooks.
11.20 Makeit Pay.
11.50 Street wise.
12.00 It Ain't Half Hot Mum.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Flying High.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 The Europeasn Top 40.
16.00 Supertime.
17.00 Power Hour.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Benny Hill.
20.10 Weerbericht.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: Eternally yours.
22.00 World Seniors PGA Golf '86.
23.10 Super Channel News.
23.30 Goodyear Weather.
23.35-00.35 Power Hour.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der. 8.10 Presseschau. 8.30 fur
die Kranken. 9.00 Regionalmaga-
zin. 9.05 Musikexpress 10 00 Gut
Aufgelegt. 1200 Veranstaltungs-
kalender 12.30 Presseschau
1300 Fnschauf. 14.05 Musikzeit
heute: Lieder, Chansons und Folk
15.00 Nachmittagsstudio 16-05
BRF-Intem. 18.00 Regionalnaeti-
richten: BRF-Aktuell 18.40-20.00
Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 900 Ein.reg
wie kein anderer. 11.00 MusK^li-
scher Aperitif. 12 00 Is ja 'n D)»g.
14.00Viva. 16.00 Entenjagd. WH»
Musikduell 17.50 Sport-Sh&p
1600 Musikduell. 19.00 PQfta20.00-1.00 Ein junges MusiÖo-
gramm.

_1

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Molden-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf de/4jro-
menade. 15.00 Café-Kortaprt
16.05 Heimatmelodie. 17.00^*lu-
sik-Express. 20.05 Zwiseflen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mv
sik zum Traurnen. 22.30 Nachlex-press

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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kerstbcomveriichtin^t^^^^j^^ffii A Pffl f_\ \ glazenkerstboomdekoraties, Super droogrek. Stevig staande, Bus spuitsneeuw voor een pannenset "Sylvia" in modern Florida tafelkaarsen in ||
met 35 witte \.T~^^fr... J _-_//Ll JsL _i voor het net even anders 9eheel inklaPbaar en mcl veel sprookjesachtig effect Is milieu- zwart-wit Is geschikt voor gas en kiloverpakking (20 stuks).Keuze
mirri.ampies 7//////////M&SiW7/ bJLWW!ë. _ J___^l versieren van uw boom. _4 uitgekiende droogruimte Jk vriendelijk en onbrandbaar. A. elektra en bestaat A. uit rosé of wit. Lange brandduur. wA\ -p

9ftC W^W''''^^^WmaiW^9%^ Keuze uit verschillende JQ op de geplastificeerde aM_\ Inhoud 150 ml. jM__ uit: kookpan 16,18, Goedgekeurd doorde Ned. Ver. JjOl ?!
"*/0 vuiuitup«w^as _W^___mm\\_ modellen. _____1A lijnen (30 meter] _^Ma _J_lwA 20 cm. en een JÜft van Huisvrouwen. jMm& U

20 witte Af W. U&g&^uk B% __J ___% ______■ \\f_\_ steelpanvan jj A Per kilo 3,75 I. j^ " y

71"aftC ==sS;i^^^^_2___Mfc___Astuk >^__^c____m Jr__i+lJ_klSlechts MmwFllML _____r*l^_f __k l _____■ t^./ __k !l,93 en 10 witte mini-lampiesslechts^^^H_^______l Ia _^Bb___L__L___i--A _^J __4 _^^^^^^^^^ _aMBL_L-______Q"_ ■■■■■■■■■ KAMERS te h. te centrum Te h. gemeub. ZIT- Te koop in centrum U wilt een huis kopen?
■IXE I Heerlen ’4OO,- all-in. Tel. /SLAAPKAMER met wc, BRUNSSUM: goed on- U wilt UW huis verkopen?I m*********»***********l 045-712503. douche en keuken, alleen derh groot halfvrrjSt. Vraaa vriibliivend infoI Hoogste priis voor munten, Gemeub ZIT/SLPK cv dames. Tel. 045-720.50. woonhuis met grote tuin en Vraag vrijDlljVena mio.

ï?nflèhL&^fn 2°Tch%»S- Te
DD

huur gemeubileerde Se* * 'gSg.^^Sïï. Or.-Oe.end Goed■ den), ouae ansicn.Kaanen heiderstr. lof 19,K rade. APPARTEMENTEN en m.r werkkamer comDlete __I Kasfi^T.2 mS Te h. gem. KAMERS v.a. gemeubil. kamers. Tel. 045- SeTi^p^S;^ MaatSChappiJ
I broek flfl_rlen. Meezen ’350- all-in p. mnd. Lot- 257090. verd.: 3 slaapkamers, bad- \__r qtp|I Broeit (-ïeeneiu broekerweg 19 Hoens- KAMERS te huur Tel 045 kamer met febad en s*°4. Jd° °I Wij kopen GOUD tegen broek. Tel. 227291. 424061 che, 2e toilet; 2e verd : 2 Verzekeringen, financierin-I contant geld. Verseveld, K .„rR(, t

_ ____________ slaapkamers. Zeer geschikt _
on hT,nnthol_onI Saroleastr. SOA, Heerlen, ït.i_.n£T»i n_V_.w.. Te h. mooie ETAGEWO- voor woning met praktijk- _ 9*". hyP°ih

rl
ek

Jen- ,
I 045-714666. Kerkrade, tel. 045-453055. mNG, wk. eetk. 2 slpk., ruimte. Mogelijkheid tot Schelsberg 132 Heerlen
I Te h. royaal 1 è 2 pers. AP- w.c, keuk., douche, berg. uitbreiding. Vraagprijs Tel. 045-721866

PARTEMENT, riante lig- tel. tv-aansl., huursubs. evl ’325.000,- k.k. Inl. BAC, -_- ■_______________________ i £m g centrum Hoensbroek. gar. 045-310706 na 18 u. Heerenweg 316A, Heerlen, WOONHUIZEN te koopI Tel. 045-242676. - 045-210101. gevraagd tot/ 150.000,-. Af-
I SheckwSP 36 4-3UTtó Te h. WINKELPAND | gffffifüifflßW KAALHEIDE,, Heiveldstr. wikkding via£°tansjm>--o^-1633Weg 364°' tëL RiJkswegZujd Geleen. Te ■É^iiW|JMfeÉÈ__H =JoekwßITe h. MAGAZIJN of op- bevr- o^9o-41998. £ vrijstaand LAND- S^aif^rwS. Wr Aanb. aan V%an & Part-
I slagruimte m. kantoor ± T.h. GARAGE aan de Stru- HUIS met 4 slaapk. + gara- ’ 135.000,-. Wijman & Part- £ers ..Vtstgoedrr TaxaÏJ_ïl'I 25(f m2te Brunssum. 045- yerstr. te Kerkrade. Inl. ge +1200 m^ tuin Vr.pr. ners Vastgoed. Tel. 045- SaSffiS*l^"" „ M-I 252257. Zijlstra. 070-469246. ’275,000,-. 045-724690. 728671/727f73. 728671 of 04750-15135.

__rr^^r___^^__^_^^THT^»-5

Vertrouwd, discreet en... snel! Voor auto,
boot, caravan, meubels, woningverbetering

en elk ander doel.

PERSOONLIJKE LENINGEN
Netto Looptijd in maanden V
in handen 60x 48x 36x 24x 1

5.100.- 112.- 133.- 170.- 240.-
-11.000- 237.- 282.- 364.- 517.-
-16.000- 345.- 410.- 530.- 752.- " m
20 000.- 431.- 513.- 663.- 940.- **.
30.000.- 642.- 765.- 981.- 1397.- ft. .I ör

Effectieve rente vanaf 10,8% tio
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f 100.000- *_
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete- *
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden. ««
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn. *ei<
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal / 50.000,-. oge
Leeftijdsgrens: 69 jaar. hgs
Geen informatie bij werkgever. lerisi
Informeer vrijblijvend.

Ook voor doorlopend krediet (vanaf 0,81% fc, _
per mnd.) en een gunstige 1e of 2e hypotheekL

BRUNSSUM M'trich- 1 SPEKHOLZERHEIDE,■ terstr. 148, halfvrijst. woon- Patronaatstr. 96, groot
huis voorzien van alle ge- taal gerenoveerd tusS
makken. Prijs ’ 103.000,-. huis, bestaande uit 2 fr.
Zonder aanbetaling wordt woonruimten. AanzienU
de netto-woonlast ca. woonlastenverminderin.

" ’5OO- p.mnd. Verhuiskos- door verhuur van '* ten ad ’2OOO- nemen wij woonruimte. Priis sleö

" voor onze rekening. Wh- ’ 149.000- k.k. Wijman

" man & Partners Vastgoed. Partners Vastgoed.Tel" ta

'■> Tel. 045,728671/727173. _ 728671. J "- HOENSBROEK vrijst. woonhuis met zwembad, 60 J" kamer, 2 badk., 3 slpk. ’ 229.000,- k.k. Slakkenstr.-
Tel. 045-215969.

_^ ,
— . __

111
, . ' '*'I 20 JAAR I

I PERZENHUIS I
I I TEHERAN 1 1
I Jubileumaanbiedingen I
I met kortingen tot I
I 70% I——-—-— "

300x200200x140 Uitzoekenvan 650- ,nbUrompr«i _o£_{_
Jubüeumprijs 099j"" vanaf I fcüUj —

240x170240x170 Uitzoekenvan 950- CQQ Jnbilenmprlji QQf\
Jnbüeumprij» J33j— vanaf Uüüj-'
_,_. ~_. 200x140
300x200 Uitzoekenvan 1380- -qq „Aileumpriji CQC\
Jttbileumpriji IWj" vanaf UtJUj""

I PERZENHUIS TEHERAN I
PROMENADE 143, HEERLEN

Alle tapijten vrijblijvend op zicht, reservering mogelijk.

Limburgs Dagblad
f' Dit wordt het geschenk voor de il

komende feestdagen.
Speciale aanbieding voor de vrienden van het

Limburgs Dagblad.

¥tU' ; S^ij* ÉJÉ-iiii-iB-' , .**. -_BB_____Pl__'-':::__ -_.«___"..'' *^___ ■■_■ -_■
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HT-FRT-FTfe
GEZELSCHAPSSPEL

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

\V burgs Dagblad en de VW in Heerlen en Vaals. 94469 JJJw g^^^^=^y
Bent u nog geen lid van de vereniging „Vnenden 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.
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HetkbssiekeCandaslreeppak Het Zuiver ScheerwoHen Canda pak Het pied^ie poule Canda pak HetsmaakvoUeCandaruitpak Het eigentijdseCanda pak Het Canda nutpak
'n Stijl dieblijft' Mooi cemaakt Heel bijzondere üchtgewicht Zeer stijlvol door het zeer fijne 'n Fraaie ruit van'n modieus Modieuze snit met een for- Voor zowel formele ai ■van'nüchte stofin'nfrisse I crêpe kwaliteit met'n fijn motief en de bijzondere kleur weefsel in züvergrijs met blauw midabele pasvorm. Fraaie informele gelegene
blauwe tint Polyester/wol/ Ü streepdessin in grijstonen. grijsgroen. Lichtgewicht streepje. Lichtgewicht polyester/ kwaliteit polyester/wol/ Rijkglanzende kwaü
mohair. 18 I ZCA polyester/wol. i^C viscose. mohair met glansvoUe polyester/wol/mol^'

_fi/>.- c___-__l _>_>U.- »/^_y» g10ed325.- "iïy^
C&oi _4 ÉÈ»eA itariX-eltae*/ Canda heeft er 'n ruime collectie shirts v. a. 29»- stropdassen v. a. 18.- en pochetten v.a. 10.-bij.
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Ter compensatie beslag op houtvoorraad

Uitgeverij vraagt
lezers ’boomheffing’
[deze week voor het eerst in Nederland en België verschij-

** Magazine Panacea, voor bewust gezonder leven, berekent
kzers een zogenaamde 'boomheffing. ledere abonnee of

161van een los nummer bij een van de verkooppunten betaalt
5 cent. Het blad zelf doet daar 20 cent bij en dat levert
een bedrag op van ’ 20.000.

j^drag wordt door de uitgever
"et blad, Panacea BV te Lage
sche, volledig ter beschikking
j*d aan de Vereniging tot Be-
Van Natuurmonumenten. Het is

*md voor herplant van 15 ha
*6 aanplant van bomen in Ne-

gens een jaarabonnement kost
I losse nummers ’ 5,95.

Lieubewust
heeft verder bij de mi-

s van Landbouw en Visserij
JJ^OM een bomenplan inge-
! Waarop positief is gerea-

r* heffing wordt het beslag op
itvoorraden, als gevolg van de

J?*9^ van papier voor het
gecompenseerd.

j^rijfsschap voor de Bosbouw
L n°utteelt heeft berekend dat
|M2edities van het 68 pagina's
|J* magazine, in een oplage van
[^ exemplaren, 500 m 3hout
(l 9ebruikt. Bij verantwoorde

«atie, is dat de jaarlijkse op-
,"t van 5 ha bosgebied, ofwel
i,, PPervlak van ongeveer zevenbelden.__
I '°Pbrengst van de boomhef-

de uitgever per editie zon
°Ppervlak opnieuw laten be-

üi^ Op jaarbasis wordt op die
r 60 ha jonge aanplant aan het

milieu teruggegeven, 55 ha meer
dan het verbruik van het blad.

Stimulans

De folder is in Neder-

Met het plan speelt de uitgever in op
het overheidsstreven naar meer bo-
saanleg en samenwerking daarbij
met particuliere organisaties.
Hoofdredacteur Gerard van Es: „ Wij
denken onder meer aan toekenning
van subsidies aan gemeentes met
plannen voor bosaanleg. Maar ook
particuliere eigenaren, die vanaf
september jl. te maken hebben met
forse kortingen op bestaande subsi-
dieregelingen, kunnen bij ons aan-
kloppen."
De uitgave van het magazine vindt
plaats in samenwerking met de
Stichting Pan Panacea, die zich ten
doel heeft gesteld actief deel te ne-
men in of aan projecten, die een ge-
zonde samenleving ten goede ko-
men. Het magazine bevat informatie
over integrale (alternatieve) genees-
wijzen, therapieën, kruiden, natuur-
voeding, milieu en over para-psy-
chologische onderwerpen.
Het blad richt zich daarmee op 20
procent van de Nederlanders, die
regelmatig gebruik maken van the-
rapieën, produkten en diensten van-
uit de 'alternatieve sector\ In deze
groep leeft een sterk groeiende
vraag naar goede en betrouwbare
informatie en door objectieve en
leesbare nieuws- en informatievoor-
ziening probeert het magazine hier-
op in te spelen.

boekbespreking

*carte
_■_
»6h Nederlands Zui-
Cj^eau te Rijswijk
j^jVeen nieuw kook-
ijj^e uitgebracht,

I*al gericht op de
C^ire hobbyist. Het

Vel. bovat T"**__, recepten
(jTl^l Nederlandse
fc!7. als grondstof, r<lt gebruikt.

_5, een vervolg op
v succesvolle 'Doe
:^r met kaas. De

in 'Kaas a la
w 6 is van een iets
3 _t_6r en leert
j^,: het maken van
Djj-^és. quiches en
lt^?s' opvallende
s^oekjes en amu-»ules (hartig-C)es. lekker-
<^TS). en niet alle-
W,Se soepen enberechten.
>t|L kokerellendet^en/vrouwen _____
1^ öch uitleven in
(^ bereiden van
**<__* hoofdge--M,ei. zoals flens-
O^eltjes met vis,
«$n 9® kreeftesaus of
'6tïw Sa9ne met oes"

Veanunen en spi"

r*C een aantal ver-
V>r e recepten
Ne desserts- waar-
\ y een bavarois
Dotj Kemhem met in. peren.

..„^ik wordt aan-
h«t k!n hoe aüe "V°«kie gebruiktes*sJ__ b _ verhitting

reageren (het smelt-
gedrag) en met welke
ingrediënten ze het
beste gecombineerd
kunnen worden. Ten-
slotte worden tips ge-
gevenvoor de samen-
stelling van een kaas-
plateau.

'Durf eens
exotisch'
Een folder van de
Stichting Propaganda
Groenten en Fruit,
toegespitst op de ko-
mende feestdagen
met bijbehorende re-
cepten voor voor-, bij-
en nagerechten met
exotische produkten.

'Kaas a la carte' omvat
128 pagina's met van
elk gerecht een kleu-
renopname. Het is
voor ’ 9,95 te koop in
de boekwinkels en in
sommige kaaswinkels
of kaasafdelingen van
supermarkten.

land bij alle groente-
en fruithandelaren en
afdelingen in grote su-
permarkten gratis ver-
krijgbaar. Maar is ook
per briefkaart aan te
vragen bij: Stichting
Propaganda Groenten
en Fruit, Postbus
90403, 2509 LX Den
Haag, onder vermel-
ding van; S.V.P. gratis
folder 'Durf eens exo-
tisch.

#Met dithandige boekje kan iedere culi-
naire hobbyist(e) zich uitleven in het ma-
ken van tongstrelende gerechten.

alcoholsmoezen (5)
’Bieris

goed tegen
de dorst’

Bèr is in depré-vut. Zijnbaas moest
wat mensen kwijt en hij kon dus,
omdat hij al dertg jaarvoor de ge-
meente werkte in de pré-vut. Fi-
nancieel ging hij er niet eens op
achteruit en de baas had gezegd
dat ze anders een keuring zouden
aanvragen.
Nadat Bèr zijn hele huis opnieuw
behangen had verveelde hij zich.
Hij was dan ook dolblij toen hij, via
het zangkoor, in kontakt kwam met
Henk en Katrien. Dat waren men-
sen die vanuit Groningen naar Lim-
burg verhuisd waren, hij deed iets
bij de Universiteit en zij was dok-
ter, maar had geen werk. Ze had-
den een kast van een huis gekocht
waar vanalles aan mankeerde. En
de professor, zoals Bèr Henk
noemde, was minder handig dan
hij dacht. C.v., nieuwe badkamer,
kozijnen binnen en buiten, Bèr had
er echt zin in.
„Vijftien gulden per uur en een
kratje per dag", grapte Bèr. „En ik
werk op mijn gemak. Want er zijn
maar twee dingen waar ik de pest
aan heb, haast en dorst."

Henk enKatrien hadden een goede

aan Bèr. Hij werkte niet vlug maar
wel keurig. De man had een onver-
woestbaar goed humeur. Hij zong
de hele dag aria's uit opera's en
was stapelgek met hun drie kinde-
ren. Bèr hadzn leven lang nog niet
zon leuke klus gehad. Het enige
waar Katrien zich zorgen om maak-
te, was het tempo waarin de flesjes
pils in Bèr verdwenen. Het was dan
wel geen kratje per dag, maar toch
wel bijna twee kratjes per week.
Bèr begon na de koffie 's ochtends
aan de pils en had de rest van de
dag altijd wel een pilsje onder
handbereik.
„Oom Bèr, dat is je zevende flesje",
zei de kleine Maaike die net kon
tellen. „Word jenu dronken?"
„Oom Bèr kan heel wat bier drin-
ken voor hij dronken wordt", zei
Bèr. „Hij heeft al zolang geoefend."

Katrien zuchtte. Zij wist dat oom Bèr
niet aangeschoten werd omdat hij
'tolerantie' had opgebouwd. Als je
regelmatig veel drinkt wordt je
minder snel dronken, maar de al-
kohol houdt wel zijn negatieve ef-
fekten voor de gezondheid. Heel
taktvol legde ze dat oom Bèr uit. Ze
was bang om voor een 'zuinige
Hollander' te worden aangezien.
Bèr veegde het zweet van zijn kop.
„Als je de hele dag werkt en het is
warm dan is bier het beste tegen
de dorst."

„Nee dat is niet waar", zei Katrien.
„Kijk Bèr, van alkohol krijg je dorst.
Of die alkohol nu in bier zit, in wijn
of jenever. Je zweet meer als je al-
kohol drinkt. En alkohol plas jeook
heel snel weer uit, dus het onttrekt
vocht aan je lichaam. Als je dan
weer bier drinkt, les jewel je dorst
maar je krijgt ook opnieuw weer
dorst. Ik kan toch ook tonic of een
andere niet zoete limonade voor je
kopen?"

Bèr keek Katrien aan. Hij vond dat
ze vreselijke mooie ogen had. Daar
werd hij verlegen van.
„Limonade is voor Maaike, maar
échte mannen drinken bier", zei
Bèr. Dus hield hij dorst. Kerels als
Bèr kunnen knap eigenwijs zijn.

" Dooi middel
van de
boomheffmg
wordt de
'aanslag" op het
bosaieaal
gecompenseerd
en kan
herbeplanting,
zoals op deze
arclüeffoto, door
kinderen
gestimuleerd
worden.

Medezeggenschap
Medezeggenschap in het onder-
wijs is wettelijk geregeld. Via de
medezeggenschapsraad kunnen
ouders en leerkrachten inspraak
hebben in het beleid dat het
schoolbestuur voert.

In de praktijk blijkt deze vorm van
inspraak echter van gering gehalte.

De Wet Medezeggenschap onder-
wijs bepaalt dat het bevoegd gezag
(bestuur) de medezeggenschaps-
raad (M.R.) tenminste tweemaal
per jaar in de gelegenheid moet
stellen de algemene gang van za-
ken in de schoolmet het bestuur te
bespreken. Voorts is de M.R. be-
voegd tot bespreking van alle aan-
gelegenheden, de school betref-
fende, en kan de M.R. hierover aan
het bestuur voorstellen doen en
standpuntenkenbaar maken.

Wat het bestuur met deze voorstel-
len moet doen, is haar zaak. Het
bestuur kan van de voorstellen en
standpunten kennis nemen en deze
ter zijde leggen. De vraag is dan
ook wat het werkelijk nut isvan een
instelling als de M.R. Een school-
bestuur, dat zijn taak goed opvat,
luistert naar hetgeen uit de school

zelf wordt naar voren gebracht en
handelt daarnaar. Maar dit berust
op welwillendheid en niet op een
wettelijke plicht.

Als ouder en leerkracht kan men
via de M.R. dus nauwelijks invloed
uitoefenen op het beleid van een
schoolbestuur. Dat het wel moge-
lijk is via individuele actie het
schoolbestuur te dwingen tot het
nemen van bepaalde maatregelen,
mag blijken uit het volgende prak-
tijkgeval.

Een schoolbestuur beheert vijf ka-
tholieke basisscholen, waaronder
twee scholen, genaamd de Delta
en de Bron. Vanwege gerezen pro-
blemen tussen ouders, bestuur en
leerkrachten in de school de Delta,
besloot een ouderpaar hun zoon
aan het eind van het schooljaar van
deze school af te halen. Met ingang
van het nieuwe schooljaar meldden
zij deze zoon vervolgens aan bij de
school de Bron, die dus ook onder
hetzelfde bestuur viel. Het bestuur
wenste echter de aanmelding niet
te accepteren, tenzij de ouders hun
verontschuldigingen zouden aan-
bieden aan de directeur van de
school de Delta.

consument

Experimenteren
met paddestoelen

" in Nederland meest geconsu-
paddestoel is de champig-. *■ We eten er maar liefst 2,7 kg

* Jaar per hoofd van de bevol-. fl9- Er zijn sinds enkele jaren- soorten paddestoelen op de
j^kt. Gebrek aan kennis over de
teidingswijze en de combinatie-

|°9elijkheden met andere voe-
weerhoudt veel

om ze te gebruiken.

**>r de Stichting Propaganda
°enten en fruit is dat aanleiding
* de consument meer informatie

_f** de diverse soorten te geven.

Enkele van deze bijzondere pad-
destoelen zijn: de grotchampig-
nons, de oesterzwam, de cantharel,
de pied du mouton, het eek-
hoorntjesbrood en de shii-take.

GROTCHAMPIGNON: heeft meer
smaak, is geel-wit van kleur en iets
groter dan de gewone champig-
non. Ze groeien in grotten en zijn
steviger van structuur. Bij verwer-
king niet wassen maar gewoon met
een vochtig doekje afvegen. Omdat
ze poreus zijn nemen ze vocht op
dat tijdens de bereiding weer
wordt losgelaten en ten koste gaat

van smaak en aroma.
OESTERZWAM: is zeer fijn van
structuur en heeft een zachte
smaak. In de zomer lichtgrijs en in
de winter lichtpaars. Goed te com-
bineren met vlees- en vissoorten
zoals kalfsvlees en tong. Ze slinken
nauweliks tijdens de bereiding.

SHII-TAKE: een Japanse padde-
stoel. Aanvankelijk alleen ge-
droogd in de handel maar sinds

enkele jarenworden ze in ons land
geteeld. De hoed van deze padde-
stoel is licht- tot donkerbruin van
kleur, de steel is wit. De smaak van
shii-take combineert uitstekend
met verfijnde ingrediënten als
room, boter, wijn, wild en vis. Maar
is ook heel lekker in soepen, sau-
zen en salades.
CANTHAREL en PIED DU MOU-
TON. De cantharel heeft een prach-
tige gele kleur en is trechtervor-

rmg. Heeft een heel eigen aroma en
is zeer smakelijk in combinatie met
eieren, aardapelen of kaas. Een
goede vervanger is de Pied du
mouton ofwel gele stekelzwam.
EEKHOORNTJESBROOD: is het pro-
beren waard. Komt gedroogd in de
handel maar de laatste jarenzijn ze
ook vers verkrijgbaar. Dan zijn ze
meer in trek vanwege hun fijne
smaak en structuur. Het is een pad-
destoel met een lange steel en een
grote hoed. Deze kunnen niet al-
leen worden gevuld maar ook op
tal van andere maniem verwerkt
worden. Bijvoorbeeld in een ome-
let maar ook in combinatie met
rode paprika, spekjes en zure
room.
Met het oog op de komende feest-
dagen kunnen deze paddestoelen
straks net dat speciale tintje aan uw
kerstdiner geven.

Eerste asperges
tot ’ 75, - de kilo
door jan van lieshout

GRUBBENVORST - Sint en Piet heb-
ben amper hun rug gekeerd, of de
kerstcommercianten flaneren weer.
Met het oog op kerstmis werden gis-
teren op de groenteveiling in Grub-
benvorst de eerste witte asperges
aangevoerd. Voor deprimeur zorgde
Jo Peeters uit Maasbree. Hij teelt al
enkele jaren asperges onder glas; in
kuubskisten zowel als in bedden van
maar liefst één meter dertig breed.
Dat komt, omdat de asperges in zes
rijen langs elkaar zijn geplant: weinig
orthodox, maar wel productief. In to-
taal voerde hij 30 kistjes van elk
tweeëneenhalve kilo aan. Ze gingen
van ’ 30- tot ’ 75,- de kilo. Veelkun-
nen restauranthouders daaraan niet
meer verdienen. Het bindt echter
welgestelde eters.

Minder bemiddelde aspergeslief-
hebbers hoeven evenwel niet op een
houtje te bijten. Een remplacsnt zijn
schorseneren, in de volksmond ook
wel „winterasperges" genoemd. Dat
komt, omdat ze als asperges worden
bereid en ook naar asperges sma-
ken. Ze hebben echter een slechte
naam vanwege het keukenmeiden-
verdriet. Schilsters krijgen er erg vui-
le handen van. In Limburg worden
veel schorseneren op contract ge-
teeld. Bijgevolg komen ze in blik of
glas dan wel diepgevroren op de
markt. Slechts een deel van de Lim-
burgse oogst gaat naar de veiling,
waar ze momenteel negen dub-
beltjes tot ’ 1-de kilo kosten.

Tot negen dubbeltjes ging ook kool-
rabi. Spitskool was met ’ 1- tot ’ 1,45
de kilo duur, boerenkool met ’0,15

tot ’ 0,35 de kilo goedkoop. Voor
’___- was men koopman van het
meest geloofde witlof. Slasoorten za-
ten tussen drie en acht dubbeltjes per
krop of bol.

Ofschoon maandag voor het eerst in
de historie van de bloemenveiling
een omzet van ’ 70 miljoen werd be-
reikt, bleef de champagne in de kel-
der. Men wacht op de ’ 75 miljoen.
Ook die omzet wordt deze maand
nog gehaald. De kersthandel draait
reeds op volle toeren Kerstbomen
(met kluit) gingen van ’ 3,- tot ’ 12,-,
kerststerren van ’ 4,- tot ’ 4,50. Het
nobilisgroen wordt schaarser en
daardoor duurder. De zilverblauw-
achtige takken kwamen aan ’ 4,- de
kilo.

IMmWW de klok\
Op de trui-veiling in Grubbenvorst
komt vandaag het kerstfruit voor de
klok. Het bracht tijdens de kijkdagen
niet alleen Eva's, maar ook Adams in
bekoring. Als juwelen waren appels
en peren in eerdaagse kratten inge-
legd. Behalve sterappelen (van de
gebroeders Laugs uit St.-Jansgeleen)
zijn er ook Gronsvelder Klumpkes.
Toine Jacobs uit Oost-Maarland voer-
de hen aan. De rode mutant van het
Eijsdener Klumpke deed niet voor de
fraaist bebloste Elstar onder. Ook de
Doyenné's hadden een Bourgon-
disch blosje.

Vuurwerkcampagne
weer van start

De vuurwerkcampagne Verknal je
toekomst niet' is vrijdag opnieuw van
start gegaan. De Stchting Ideële Recla-
me (SIRE) en de stichting Consument
en Veiligheid hebben ook dit jaarvoor
de campagne gekozen omdat is ge-
bleken dat deze vorig jaar met name
onder de doelgroep jongeren veel
waardering heeft geoogst.

De reclame-actie toont een aantal be-
kende Nederlanders en een Belg, die
verkleed als vuurwerk met gevatte
teksten waarschuwen voor de gevaren
van het ondoordacht afsteken van
vuurwerk. Vooral het televisiespotje
met Urbanus bleek een voltreffer, al-
dus beide organisaties vrijdag.

Behalve de zendgemachtigden wer-
ken dit jaar ook de jeugdbladen in Ne-
derland weer mee door het plaatsen
van de SIRE-vuurwerk-advertenties
Daarnaast worden op 250 spooorweg-
stations en op 2.000 abri's in het land
grote affiches opgehangen door het
buitenreclamebedrijf Alrecon.

"Door middel van dergelijke af-
beeldingen werd enkele jaren ge-
leden geattendeerd op de geva-
ren bij het afsteken van vuurwerk
rond de jaarwisseling.

recht toe recht aan

Dat nu ging de ouders te ver en zij
besloten een kort geding tegen het
bestuur aan te spannen. Zij eisten
daarin dat het schoolbestuur hun
zoon in de school 'de Bron' moest
toelaten. De President overweegt
dat ouders in beginsel het recht
hebben ten behoeve van hun kin-
deren een school te kiezen, over-
eenkomstig hun voorkeur. Deze
keuzevrijheid gaat echter niet
zover dat ouders een recht op toe-
lating tot een school (voor bijzon-
der onderwijs) rechtens kunnen af-
dwingen. Er is geen wetsbepaling
die meebrengt dat het schoolbe-
stuur verplicht is iedere aangemel-
de leerling aan te nemen. Het be-
stuur beriep zich op de wet op het
Basisonderwijs, waaruit volgt dat
het bestuur zelfs kan weigeren een
leerling toe te laten. Echter zal in
zon geval de noodzakelijke zorg-
vuldigheid die in het maatschappe-
lijk verkeer bestaat, in acht geno-
men moeten worden. De vraag is of
het bestuur in dit geval die zorgvul-
digheid wel in acht genomen heeft
door te eisen dat de ouders eerst

hun verontschuldigingen zouden
aanbieden aan de directeur van de
oude schooL De President vond dit
niet zorgvuldig. Het bestuur had
geen gegronde reden om de zoon
de toelating tot de school te weige-
ren, terwijl niet aannemelijk was
dat de goede voortgang in de nieu-
we school door de aanmelding in
gevaar zou komen.
Het schoolbestuur werd dus ver-
oordeeld om de zoon aan de nieu-
we schooltoe te laten op straffe van
een dwangsom van ’ 1.000- voor
iedere dag dat zij deze toelating
zou weigeren.

Uit dit praktijkgeval blijkt dat, hoe-
zeer er ook wettelijke regels zijn
vastgesteld, de rechter toch het on-
geschreven recht hanteert door na
te gaan of een bepaalde beslissing
de toets van de rechtmatigheid wel
kan doorstaan. En ook, dat ouders
van leerlingen niet altijd machte-
loos behoeven te staan tegenover
een bestuur, dat vaak beslissingen
op afstand neemt. En dat is ook een
vorm van medezeggenschap.

x *~^\,zz>Jy V>_^
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AUTOGARANT Subaru Heerlen
Schelsberg 128, 725588. APK-keu-
ringsst., off. Subaru-dealer Heerlen
e.o. Let op spec. APK-aanbieding!

Autobedrijf Sondagh-Citroën
Uw actieve Citroen-dealer, De Koumen
34, ing. Wijngaardsweg, Heerlen. 045-
-223300. Degelijke APK-keuring alle
merken.

APK-keuringen Bremen B.V.
APK-keuring ’ 50,-. Automaterialen,
autobanden, accu's, uitlaten. Kamp-
straat 59, Landgraaf, tel. 045-311784.

Citroen APK van Leeuwen
APK gratis bij grote beurt. Herkeuring
gratis. Tel. 045-453555, Strijthagen-
weg 129, Kerkrade.

Hensgens B.V. Nieuwstadt
Kruisweide 3. APK-keuring in vooruit-
zicht, alle reden snel afspr. te maken
voor klantvr. keuring. 04498-53055.

Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation. Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2, dealer
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal, 045-752888.

Autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanjel. 148, Hoensbroek, 045-
-214171. Gratis bij APK-keuring: CO.
+ koplampen afstellen en voorkeuring.

Seat Auto Aarts
Hamstr. 211, Kerkrade, 045-412545.
* APK-keuringen * LPG-inbouw * Alle
reparaties * Bandenservice.
Coumans Beek B.V.
Bij een grote beurt APK-keuring gratis.
DSM-straat 7, Beek, tegenover Maka-
do, naast Praxis, tel. 04490-71243.

Autobedrijf Bos Heerlen B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-
-724545; Suzuki-dealer.

Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw.
Onderd. voor alle merken. Stationsstr.
.6 Kerkrade. Tel. 045-455088.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 04490-12718.

W. Dabekaussen B.V.
043-632510. Levert torsie-assen en
aanh.wagenonderd. voor zelfb. + rep.
Gunst, prijzen. Punterw. 7 M'trich»

J. Verwijmeren. 04490-15011
Div. antennes, radio- en tv versterkers,
splitsers, koppeldzn., muurbeugels
enz. Wilhelminastr. 8 Sittard.

1600 m 2antiek. Pierre Coumans BV
Verk. v. antiek. Verk. en verh. excl.
automobielen. Heerstr. N. 144, Indu-
striew. 15 Stem. Tel. 32355/27770

Antiekhal Cor. Dabekausen
Speciaal Biedermeier. Ook ink. van an-
tiek. Tevens stofferen wij ook uw meu-
bels. Pr. Mauritsln. 848 Beek. 04490-
-76811.

frankort assurantiën b.v.
Voerendaal, Heerlerweg 146, tel. 045-
-751871. Al meer dan 40 jaar vakman-
schap in verzekeringen.

SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113.

Autobanden Thijssen B.V.
* Uitlaten * schokdempers * sportvel-
gen * balanceren * uitlijnen * accu's.
Tunnelstr. 30 Geleen. 04490-45100.

Autobanden Jur Koerts
H. Hermansl. 576 Geleen. 04490-
-49647. Alle merken banden leverbaar.
Ma. t/mvr. 9-18, za. 9-15 u.

Autobanden van Son
Uitlaten * schokdempers * sportvelgen
* balanceren * uitlijnen * Haefland 16
Brunssum. Tel. 045-253741.

Rotor B.V.
Honda-dealer, Heerlerbaan 229, 6418
CE Heerlen, tel. 416900.

Mitsubishi Gelissen
Voor onderh., reparatie, schade-afh.
1 e-kl. occas. m. gar. Hubertusstr.,
Gr.Genhout-Beek, 04490-71054.

Autobedrijf Rob v. Emmerik
Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf.
Tel. 045-317593. Tien jaar service met
een grote S.

Bosch Service J. Borkowitz
Verk. rep. alle tye accu's, startmoto-
ren, dynamo's, bedrading, diesel en
bezine inspuitsystemen. Niersprinkstr.
68 Kerkrade. 045-453926.

Autoglas Service Burlet
Napoleonsbaan 6, Geleen. 04490-
-45192, 44416, 51227. Alle merken, ty-
pen. Tevens ruitreparatie, harsinjectie.

Novus autoglasreparatie
Tel. 04498-52529. Ster in voorruit?
Laat dit kosteloos (extra of all-risk
verz.) aan huis met gar. repareren.

Auto Veneken B.V. Sittard-Beek
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 72882*.

Ecolease
Least alle merken, zowel zakelijk als
privé. Economiestraat 47, Hoensbroek,
tel. 045-217863.

Canton Reiss Lease
Spec. op het gebied van operationele
leasing. Alle merken. Tel. 045-718040.
Fax:o4s-718581.

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

Canton Reiss Paris Center
Originele GM-onderdelen, access.
scherp afgeprijsd voor iedereen! Val-
kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040.

Automaterialen Bremen B.V.
Autobanden, accu's, uitlaten, APK-
keuringen ’ 50,-. Kampstraat 59,
Landgraaf, tel. 045-311784.

Bovo Carrosseriedelen
Uitbouwsets, verlagingsveren etc.
Nieuw: "Zoig" autowassen zonder wa-
ter. Locht 48E, Kerkrade.

Haros autoshop
Groot ass. autoace, autoradio's, auto-
alarmen, accu's en andere automat.
Parallelw. 251, Heerlen. 045-716983.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag-erk. rijschool vracht-, pers.au-
to, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr.
Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735.
Sjaak Huisman, 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo-
meerd.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718.

Autoschadebedrijf Jan Vrancken
Nagelbeek 1, Schinnen, 04493-1832.
Uitdeuken * spuiten * expertiserappor-
ten.
Carrosseriebedrijf Auto-Tasco
Voor schade en spuitwerk van alle mer-
ken. Economiestr. 47, H'broek, bij sta-
tion, 045-220955, 212539.

Autoservice Haleco b.v.
Daelderweg. 27, Nuth, tel. 242192,
t.o. Makro. Uw adr. voor div. topmer-
ken autoradio's en CD-spelers. Tevens
inbouwcentr. voor prot.auto-alarmsys.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Nusterweg 88a Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, pers.busjes, bestelauto's
en zelfverhuizers. Schelsberg 45 Heer-
len. 045:725666.
Happy Rent
Voordelig Opel huren al voor ’ 48,-
-p.d. 200 km vrij, mcl. BTW + verz.
Valkenburgen/.. 34, Heerlen. 718040.

Steenmarkt Van Erp B.V.
Ca. 200 soorten bestratings- en gevel-
stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat
17, Sittard, tel. 04490-12481.

Novater handelsmij b.v.
Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek.
Vertegenwoord. Feb-produkten voor
bouw en dak. Tel. 045-226663.

Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton.
Adres: Industriesterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-414151.

Bruidshuis Dora Bijsterveld
Rosmolenstraat 6, Sittard, tel. 04490-
-19244. Geopend: di. t/m vr. 13-18 uur,
za. 10-17 uur, dond. koopavond.

r^______>
Camping Cars Ridderbeks
Verh., verk. en onderhoud van cara-
vans en vouwwagens. Prinsenbaan
135, Koningsbosch. 04743-2213. Lid
Bovag.

BORSU Limburg
Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise-
ring. Telefoon 045-210419, Ganzewei-
de 127, 6413 GD Heerlen.

Opl.instituut Jenny Smeets
Pedicure, manicure". Meerssenerweg
216, Maastricht. 043-623643.

H.J. Crombach B.V.
Techn. isolaties + dakbedekkingen.
Van Besouw pvc kunstst. dakbedekk.
Colmont 10a, Übachsberg, 751818.

Dakdekkers loodg.bedr. Ed Cals
Hoolstr. 46, Beek. 04490-76892. Alle
voork. dakoedk., lood, koper, zink.
Bekl. v. goten m. kunstst. daklijsten.

Boumans Brunssum
Hout, board, triplex, ijzerw. en 1001
andere doe-het-zelf art., zagen en
schaven op maat. Pers. bediening. Gr.
bezorg. Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-
-252688.

drukkerij elma b.v.
drukwerk voor handel en industrie,
vouersweg 90, 6161 ag geleen, tel.
04490-48282.

Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel.
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.

mmm

Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk... van klein tot
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114 Geleen. Tel. 42964.

Filmpost
Brunssum 045-254166; Geleen 04 .90-
-46089; Heerlen 045-719484; Kerkrade
045-451598; M'tricht 043-620770; Sit-
tard 04490-25363; Weert 04950-
-32464. Uw adres voor betere foto's.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf-
dichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

Aarts Glashandel
Dorpsstr. 46a, Maastricht-Heer. Tel.
043-610199. Levering en herstellen
van alle soorten glas.

Cornelissen-Jonkers
045-258944. Glasservice: 24 u. ook re-
paraties, isolatie-, spiegelglas, etalage-
ruiten, glasslijpwerk, glas-in-lood of
-koper. Vijverstr. 48, Brunssum.

Orenstein & Koppel-Stessen BV .
Sourethweg 10, Heerlen, 045-417876.
Het vertrouwde adres voor al uw hy-
drauliek, slangen en toebehoren voor
o.a. industriële machines enz.

„From Castle of Beauties"
Rijksgedipl. en rasspecialistvan yorks-
hire, west highland white terriër. Inl.
M. Claassens. Tel. 04404-1439.

Van Thoor b.v.
Kunstmatig gedroogd Frans eikenhout
in div. diktes. Tel. 04458-1818.
Holstraat 33, Margraten.

Houben 24-uurs service Geleen
Techn. inst. gas, water, sanit., c.v.-
onderh., ontkalken geisers, boilers.
Asterstr. 53, 04490-43252, 43366.

Energiecentrum Mmli B.V.
Kachels, vloeib. energie, TPH 2000,
petro+. Schelsberg 167, Heerlen;
Streeperstr. 60, Landgraaf, 318170.

De Kachelsmid, tel. 04459-1638
Koop bij de vakman, gas-, kolen-,
hout-, olie- en ant. kachels. Nieuw en
gebr. Ook repar. Walem 21, Klimmen..

Bijsmans kantoormachines
Grispenstr. 23, 6367 HN Übachsberg.
Tel. 045-752432. Het adresvoor al uw
kantoormachines en kantoormeubelen.

Kappersbedrijfsschool Sittard
Daar kunt u ook voor behandeling aan
uw haren terecht. Gruizenstraat 18,
Sittard, tel. 04490-28529.

Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1. 04490-47905. Aan-
bouwkeukens + apparatuur, event.
met compl. verbouwingen. Toonaan-
gevend in keukens.
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Wocom Interieurkeukens
Emmastr. 1, Heerlen. 045-711864. Ita- |
liaanse keukens - Interieurdesign.

J. Pepels 04490-33377
Snaidero Italiaans topdesign;
De Doors schuifdeur wandkasten. {
Nijverheidsweg 25 Stem.

Van Mulken B.V. - Poggenpohl
Den Hoekstraat 4, Stem, tel. 04490-
-33536. Complete montage van keu-
kens.

L. Bezemer Keukentechniek
Stationsstraat 51, Schinnen, tel.
04493-2162. Keukens en badkamer- 'meubelen.
CEMA |
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216,
04490-47575, keukens - badmeubelen- sanitair - c.v.
i

Hoonhout Tandtechniek
Voor alle kunstgebitreparaties, klaar
terwijl u wacht. Akerstraat-Noord 328,
Hoensbroek, tel. 045-228211.

Glashandel Voerendaal V.O.F.
Kunstst. ramen, deuren, alle figuur,
enkel en isolatieglas. Lindelauferge-
wande 1, Voerendaal, 045-753258.

Feijen's leesportefeuilles
Absbroekstraat 3, Munstergeleen.
Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel
voor informatie 04490-11212.

H. Hoeppermans C.V.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

Makelaardij Roebroek
Bemiddeling aan - verkoop huur en ver-
huur-taxatie-hypotheken. Parallelweg Z
15, Hulsberg, 04405-1707.

Manege Galop
Rijlessen in groepsverb. en mdiv., on-
der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S.
Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872.

Flecken Meubelen Susteren
Oude Rijksweg Nrd. 20. Tel. 04499-
-1260. Meubel- en woninginr., luxe en
huishoudelijke art. Eigen parkeerpl.

Frissen Tuin en park BV.
Honda motormaaiers, tuinfrezen, Stihl
motorzagen. Vroenhof 86, Valkenburg
aan de Geul. Tel. 04406-40253.

VAB Vaals, tel. 04454-1993
Verkoop van Deutz motoren 1-12 cil.
en onderdelen, versn. bakken, tussen-
bakken, aandrijfassen, kompressoren.

Siebreco Muurcoating
Voor muurcoating, gevelreiniging en
vochtwering met garantie. Siebreco,
Ten Esschen 38, Heerlen. Tel. 045-
-752069.

Van Troost Muurveredeling
Geen baksteen, geen steenstrip, toch
schoonmetselwerk. Lindelaufergewan-
de 5, Voerendaal. Vraag vrijbl. prijs-
opg. Tel. 045-753249.

Veldman naai- en breimachineh.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100;
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538; Geleen, Raadhuisstr. 14,
04490-46480. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62,
04750-31012.

JOB
Naaimachinehandel H. Wijnen
Geleen, Rijksw. Z. 112. 04490--
-468076. Sittard, Rijksw. N. 3. 04490-
-23336. M'tricht, Stationsstr. 43. 043-
-216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna,
Toyota. Ook industriemach. Rep. alle
merken binnen 24 u.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa-
tie en verkoop. Litscherveldweg 5
Heerlen.
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Boosten Parket Hoensbroek
.lle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten-
raedtstr. 45, Hoensbr. 045-214395.

Joop's Massief Parket
Vakw., serv., rep., schuren en borste-
len, 30 jr. erv. in parket. G. Gezelleln.'
31, Geleen. 04490-41604.

„Aster" parket en kurk
Groothandel met de beste kwaliteiten.
Laagste prijs. Parket ’ 18- nr., kurk

’ 10- m 2. Boschstr. 81, Maastricht.
043-219717.

Kurkcentrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open va. 13 uur * za. va.
9.30 uur.

Plafond- en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div. systeemplafonds, altijd een
pasklare oplossing voor plafondproble-
men. Al onze syst. zijn eenv. zelfaan te
brengen. Kruisberg 46 Meerssen.

Wand- en plafondstudio
Plafondbouw Kerkrade B.V.
Landgraaf
Sperwerweg 28, 045-455635. Show-
room v. part. Lindelaan 4, Kerkrade-
(Chevremont); geopend va. 13.00 uur.

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
EK Heerlen, tel. 045-710571.

Buckx Sittard 04490-11301
Rolluiken, zonwering of onderdelen.
Aan het Broek 41 Sittard.
Laumen rolluiken-zonwering
Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.
Vanhommerig
Rolluiken ** Zonwering. Benedictij-
nenstr. 15, Vijlen. Tel. 04454-3198.
Mithra-Heroal b.v,
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625-
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Gespreide betaling mogelijk.
Hupkens BV Maastricht
Markt 53-54, 043-215868 voor excl.
fietsen van Koga Miyata. Giant Specia-
lized en Cycle Tech.
Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen. Tel.
04405-3422.

Baderie John Lemmerlijn
Specialisten in sanitair, ontwerp, in-
stallatie en verkoop. Rijksweg 70, Mar-
graten, 04458-1609.

Lufra b.v. 043-210670
Verf-, behang- en schildergereed-
schap! Heugemerweg 22 Maastr. Uw
partner voor vakman en doe-het-zelver.
V.S.M. Driessens-Niessen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127,
6222 NL Maastricht. 043-630353.
Voor alle voorkom, schilderwerken.

P. Vaassen Schoenen r
Pedro, Bunny's damessteunschoej».
Tevens alle schoenreparaties. Hra
straat-C. 169, Stem. 04490-31871] N

De Gast Schoonmaakbedrijf IfHoofdkantoor: De Boelelaan 7, 1 'HJ Amsterdam. Tel. 020-443912. A
lex: 10526. Telefax: 020-443454. »
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Math. Linssen. Tel. 045-24111
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-^«<
Gesp. in Radson en Nefit ketels, !
water-install. Erk. schoorst.vegersbi L

G.V.L. Restauratie, 045-226t
Stralen van meubels, autoplaaWje
velgen, chassis etc. Spec. gevelrt'o
ging, renov., kelderafdichting, voes 'vochtwering 10 jr. schrift, garantie

EDG-textielgroothandel ,
Het adres voor vrijetijdskleding. Gr,

1 sortering jogging-/trainingspakken'.,
043-251013, Franssensg. 65, M'Wjj

Novascreen 04498-58623 *
Als het om bedrukken gaat! f.'
sport, promotietextiel. Ook 100d1
tot 6 kleuren. Mik 7a Grevenbicht- \

li
Lektuurhal Michiels
Stationsstr. 21 Sittard. 04490-15]*
Speciaalzaak in tijdschriften, bv%
dagbladen en stripboeken.
. .

Mesterom Bunde B.V. 5
043-645959. Verandadakpl., L^Thermoclear, gegar. tegen hageis1
blijvend helder. Pr. Ireneweg 6, Bu J J
Harreman Verhuizingen
Gespee, internat, erkend verhD' >

Event. opslagruimte. De Koumen )

6433 KD Hoensbroek, 045-218342
Bern Willems Verhuizingen "Erkend verhuizer. Opslag inbo^i,
verhuiswinkel. Sittard, Industries'o
16, tel. 04490-12697.

.

Sjra Vleeshouwers-Hermans ;>
Excl. verlichting en antiek. B. v.%
telstr. 4 Limbricht. Tel. 15502. Z*.
broekstr. 5 roermond. Tel. 11772 ij

Vicaf's „Eroland Videotheken i
Gespecialiseerd in verhuur, ven* 'van erotische videofilms. Sittard," >
tionsstr. 31, 04490-10987. !

tricht, Via Regia 105, Brusselsep^ J
Van Houturn Videoverhuur
Verh. v. video - camera - record.
films - k.t.v., bruidsrep. Overzette" ■

deobanden - S Bmm films en alle 'S.
raties. Markt 26, Sittard, tel. 261"' <

Tegelstudio BK '87 j
Rijksweg 51, 6269 AB Margraten-
Tel. 04458-2664. 9

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties, jalo^J
markiezen en roll. in alu., staal *A
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453*1
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Sportprijzencentrum Heerlen j
Stickers - vaantjes - bedrukken *T-shirts en sportkleding, naarnpy,
Geleenstr. 53, Heerlen, 045-713* j
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Zonnestudio Voerendaal J
Zonnekuur: 12x voor ’75,-
tend via afspr. 's Avonds ook Qf_f j
Hoolstr. 43 Voerendaal. 045-75"" |



Kerstkaarten
vroeger en nu

Van onze verslaggever

Mag met
£■■ Nieuws van het westfront:"roede vaderen van Schin-
■f "loeten mooi oan de dolen-

" *Qttip/ami_ie Niessing afblij-
Mj Wegsiepen van het nieuwe

aan de Ver-
-VI we Lindelaan in Oirsbeek is

5 "oden. Dat heeft het college
;b» Schinnen gisteren te horen
f__v}yen "it Maastricht. Een te-

W>ntie van GS was voldoende
*T '.oor (tijdelijke) rust te zor-|q|Eln het /camp Niessing. Deze

' | e uit Maastricht zit de lo-

'" [* Politici knap dwars. Want
!iï< °ollege van Schinnen vindt
,e^ ir et Oirsbeekse kampje, ge-
tie eerd in het kader van het

spreidingsplan, al-

É°estemd voor woonwagen-
"*ers uit de Westelijke. Wreefc. De Niessingskomen

*et oosten, namelijkvan het
rdoekte kamp in Heerlen.
l'*nen bluft volhouden dat

_l Pkfc, waar nu Niessing zijn
.^ans heeft opgeblokt, zijn■ e9d aan tweefamilies die

tr' t*°9 op het centrum in Sit-
■ * staan. En aan enkelefami-
Wk- °P andere overbevolkte

_y>-nense lokaties gestatio-
r(l zijn-

HEERLEN - Omdat Heerlen in de afgelopen jaren slordig is
omgesprongen met belastingaanslagen gaan honderden wan-
betalers vrijuit. Bovendien hoeven tweehonderd (ex) hondebe-
zitters in Heerlen die de voorbije maanden een hondenbelas-
tingaanslag over het jaar 1983 in debus kregen, deze niet meer
te betalen. Directeur Vreuls van de gemeentelijke dienst finan-
ciën gaf toe dat die aanslag nooit meer kan worden ingevor-
derd wegens verjaring.

„Het is zo langzamerhand stuitend
te moeten opmerken hoe het perso-
neel, de goede medewerkers niet te
na gesproken, de verworvenheden
van de variabele werktijd-invulling
met voeten treedt", zei Van Leeu-
wenstein tijdens de eerste ronde
van de algemene beschouwingen.

KERKRADE - Kerkraadse ambte-
naren komen 's morgens te laat en
gaan 's avonds te vroeg weg. Ze lo-
pen er de kantjes van af. Dat is de
strekking van de kritiek, die CDA-
woordvoerder Jan van Leeuwen-
stein gisteravond uitte op het ge-
meentelijk personeel. Een kritiek
die volgens Van Leeuwenstein al
van toepassing is sinds de afschaf-
fing van het verplicht 'klokken.

Wanbetalers ineens vrijuit
Heerlen laat honderden belastingaanslagen verjaren

In een toelichting na afloop zei hr
dat het al geruime tyd intern eer
'punt van discussie is. „De ellende
is dat ambtenaren sinds de afschaf
fing van het kloksysteem, zelf moe
ten registreren wanneer zij komer
en gaan. Controle daarop dient uit
gevoerd te worden door de chefs
Maar ja, aangezien ook zij vaker U.
laat komen, is die controle natuur
ujk niet erg effectief." Het CDA, ze
werd het college duidelijk gemaakt
ziet het 'klokken' liever vandaag
dan morgen weer ingevoerd.

De christen-democraten hadden
gisteravond nog méér kritiek op de
verantwoordelijkheden van het col-
lege. Onder meer op de begroting
voor komend jaar als zodanig. „Be-
leid-loos", luidde de kwalificatie die
CDA-fractievoorzitter T. Willems
gaf. Hy denkt dat het college zich
niet gerealiseerd heeft wat een jaar-
lijkse miljoenenbezuiniging bete-
kent. Volgens het CDA, dat met
twee wethouders in het college is
vertegenwoordigd, moet er eerst
een gefundeerd onderzoek vooraf-
gaan aan een dergelijke operatie.
Volgens de party kan het college
niet anders dan één of meerdere
voorzieningen prijsgeven, wil een
'gezondmaking' effect hebben.
Het college geeft morgenavond ant-
woord.

Bezuinigen

Bovendien bevestigde hu' dat alle
350 Heerlenaren die hun rioolrech-
ten, afvalstoffenheffing, hondenbe-
lasting en zuiveringschapsbelasting!
over het jaar 1984 nog steeds niet
voldaan hebben, om dezelfde reden
eveneens aanspraak kunnen maken
op 'kwijtschelding.

Verzuimd

en het lange uitblijven van zyn op-
volger. „Daardoor is er plotseling
een grote werkachterstand ont-
staan. Zo heeft de huidige deur-
waarder bijvoorbeeld maar 200
wanbetalers van de hondenbelas-
ting 1983 kunnen achterhalen en
aanschrijven, hoewel het in werke-
lijkheid om een paar honderd geval-
len ging." Overigens zal 'de groep
van 200' in een persoonlijk schrij-
ven van de gemeente op de hoogte
worden gesteld van de 'kwijtschel-
ding.

# Deurwaarder zelf 'aange-
slagen.

Cartoon: KAREL GERRITS
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Noodfonds
moet blijven

Raak
1 _"

-^ *"°ntaal raak was het aiste-
_ljj P de kruising van Schin-
\_ter hoogte van de Timoil-P. Ttoee auto's botsten op el-
ta "Even zag het er triest uit:
k Betoonden. Maar die kon-
W a een bezoek aan het zie-
\^s weer opgelapt huis-ns keren.

" PPR-raadslid André
Brauers.

Zymose moet
met café

verhuizen
HEERLEN- Het merendeel van de
Heerlense gemeenteraadsleden wil
dat Zymose (maatschappelijke in-
stellingen), een aantal van de activi-
teiten, die gehouden worden in het
huis Akerstraat 88, ergens anders
gaat ontplooien. Het gaat dan met
name over de café-activiteiten. De
meeste raadsleden vinden Aker-
straat 88 hier namelijk niet geschikt
voor.
Het college stelde de raad gister-
avond voor de bestemming van
Akerstraat 88 te veranderen, zodat
Zymose de jongerenactiviteiten die
daar plaatsvinden op legale wyze
kan uitvoeren. Alleen by" wijziging
van de bestemming kan de gemeen-
te de benodigde (horeca)vergun-
ning geven.

Golfslagbad
moet gewoon

zwembad worden

Voorstel PPR-kerkrade

Mag niet (2)
hr°r mooi-afblijven-tele-J/Je «an GS is er een punt-

en ._nia 9ezet achter het moon-. j!?no: zt_L.e7_.en van de fami-jil die het maar niet
! Verkroppen dat ze niet metalen naar een en hetzelfde. ergens in 'de oost' kon
__. °vergepoot. Tot slotnog
i, ? terug naar Schinnen,

Jar men zich op het gemeente-
S toch even achter de orenio'- GS hebben volgens een
tp}nense woordvoerder na-

af ,V^ niet uitgelegd waarom
./familie Niessing niet mag~ <kn weggesleept. „We wach-_ ..Voorlopig de brief van de
tf^ncie af en dan zal het col-
W)c~z*ch moeten beraden over

'üele nadere stappen."
i

Bedelpot
t , e2e week staan ze er weer,
[jj^delpotten van het Leger

" »e^eils. Ook de bestemming is
;P; traditioneel als een 'Stille

e .t_.'?ne'Kerstmis: een welge-
i a*s voor bejaarden in
WL *n, maar ook in Geleen.
ej* de data: 20 en 21 decem-
L ÜQ-n zeven tot negen uur.

t |jj rQard is de toegang gratis.
Hh

eerst even voor een toe-%'9skaart bellen: 045-211060.
.ij u.eet de 'legerkok' hoeveel
ê&^toet inslaan. En staat er
F 9een bordje te weinig.

Bedelpot (2)

'\^ e2e kerstfeesten zijn overi-.>b een onderdeel van een sca-
\ ?,n activiteiten die het Leger
\ metKerst op touw zet.

t 'lUi,<i'^ae^no reclassering, de

' zenzorg en het straat-.w}0.rk bijvoorbeeld organi-
| (tj ieder hun eigen activitei-
!\lPe hele 'kluit' wordt be-

met de opbrengst van de
Jatten die vanaf 8 decem-

-IL** vinden zullenzijn in Ge-
m.-^ Sittard, Heerlen, Bruns-
fcy Maastricht en in het Ma-
V^entrum te Beek.

Onverwacht
De oorzaak van deze opzienbarende
belastingkwestie is volgens Vreuls
en Palmen voornamelijk te wyten
aan het geheel onverwacht overlij-
den vorig jaarvan de vorige belas-
tingdeurwaarder van de gemeente

„We proberen inderdaad nog zo veel
mogelijk binnen te halen, alleen al
uit morele plicht tegenover de cor-
recte betalers," verzuchten Vreuls
en zyn collega Palmen van de afde-
ling Comptabiliteit. Inmiddels is af-
gesproken dat de deurwaarder van
de gemeente de ene helft en de
deurwaarder van het Zuivering-
schap (als mede-betrokkene) de an-
dere helft van de hardnekkige wei-
geraars een dwangbevel uitvaar-
digt.

Deurwaarder
Om in elk geval die laatste categorie
wanbetalers (voornamelijk uit
Hoensbroek) nog aan te kunnen
pakken, kunnen de betrokkenen
nog vóór de kerstdagen rekenen op
de komst van de deurwaarder. De
niet-betalers uit 1984 staat hetzelfde
te wachten, in de hoop dat zy toch
'gewoon' zullen betalen. Een en an-
der gebeurt op grond van een be-
sluit van B en W.

Naar eigen schatting van de dienst
financiën loopt de gemeente in dat
laatste geval een kleine halve ton
aan belastinggeld over beide jaren
mis. Artikel 11 van debelastingwet-
geving bepaalt immers dat een aan-
slag binnen drie jaar moet zyn in-
gevorderd, gerekend vanaf de dag-
tekening van de meest recente aan-
slag, aanmaning of dwangbevel.
De gemeente heeft echter steeds
verzuimd de wanbetalers uit 1983
en 1984 via een dwangbevelvan de
deurwaarder alsnog tot betaling te
dwingen. Ook over 1985 is dat nog
altyd niet gebeurd, hoewel de 'fata-
le' invorderingsdatum(31 december
1988) op een haarna is verstreken.

In Heerlerheide is een initiatief-
groep in het leven geroepen die
moet voorkomen dat het methadon-
huis er komt. Tegelijkertijd lopen
de emoties hoog op in de wyk. De
ramen van het huis aan de Bok-
straat werden deze week beklad. De
initiatiefgroep heeft bij monde van
Thei Vrolings afstand genomen van
deze actie. Gilissen van het CAD
meent dat 'de fatsoensnormen by
deze actie overschreden zyn'. „Het
gaat hier toch om mensen te helpen.
Maar hoe hoger de emoties oplopen,
des te moeilijker wordt het om een
en ander uit te leggen."
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HEERLEN - Fred Gilissen van het
Consultatie Bureau voor Alcohol en
Drugs (CAD) in Heerlen verwacht
dat debewoners van deBokstraat in
Heerlerheide geen overlast zullen
hebben van methadongebruikers
als aan die straat een verstrekkings-
punt komt. Omwonenden hebben
grote bezwaren tegen het metha-
donhuis. Zij verwachten dat de orde
en veiligheid van de buurt in het ge-
dingkomt.

De hoorzitting die voor vanavond
gepland was, gaat opverzoek van de
CDA-fractie en deGroepering Heer-
len-Noord in de Heerlense raad niet
door. De problematiek wordt eerst
in een tweetal gemeentelijke com-
missies besproken. In januari zal
dan alsnog een hoorzitting komen.
Tot die datum zal het CAD geen ac-

tiviteiten ontplooien in het pand
Bokstraat 59, waar het methadon-
huis moet komen. De aangekondig-
de protestacties gaan vanavond ge-
woon door. In optocht gaat men
vanaf half acht naar het Cornelius-
huis.

Brunssum
Volgens Fred Gilissen is het metha-
donhuis dat in Heerlerheide moet
komen qua grootte te vergelijken
met die in Brunssum en Kerkrade.

Een woordvoerder van de Bruns-
sumse politie zegt dat er nooit
klachten van omwonenden van het
Irenehuis zijn geweest met betrek-
king tot de methadonverstrekking.
Ook worden er niet meer spuiten
gevonden. Dat is wel een van de
klachten die men op voorhand in

Frans Tichelman van de buurtraad
weet echter niets van klachten. In
het begin was er volgens hem nog
wel wat wryving over het feit dat
verslaafden dat pand verlieten op
het uur dat de plaatselijke school
uitging, maar dat probleem is toen
door gesprekken uit de wereld ge-
holpen. Voor een vergelijking met
Heerlerheide waarschuwt hij, om-
dat deomstandigheden kunnen ver-
schillen.

Wrijving
De protesten in Heerlerheide zyn te
vergelijken met die in de Kerkraad-
se wyk Gracht, toen aan de Grach-
terstraat een methadonhuis kwam.

’Geen overlast

verslaafden in
Heerlerheide’

Hoorzitting methadonhuis gaat niet door Heerlerheide heeft. De politie-adju-
dant maakt wel dekanttekening dat
er geen kinderen in de buurt wonen
en dat beide verstrekkingspunten
om die reden misschien niet met el-
kaar te vergelijken zyn.

De raad veranderde de bestemming
echter niet. Met tien stemmen voor
(college, Klein Links en een deel
van dePvdA) en maar liefst 25 tegen
(WD, CDA, GHN, Geurts en een
deel van de PvdA) werd de wijzi-
ging weggestemd. Wel hadden de
wethouders Jo Andriesma, die de
zieke Jos Zuidgeest verving, en
Hub Savelsbergh al toegezegd dat
het college by een eventuele weige-
ring van de raad de bestemming te
veranderen, naar een andere plaats
voor deze activiteiten van Zymose
te gaan zoeken.

Tevens merkte Brauers op dat aan
de toenemende roep om een derde
sporthal tegemoet kan worden ge-
komen dooraan deRodahal ook een
sportfunctie toe te kennen. Hy
merkte op dat dit voor deRodahal
bovendien een financieel gunstige
ontwikkeling zou zijn.

KERKRADE - De PPR Kerkrade
vindt dat het golfslagbad Erenstein
weer een gewoon zwembad moei
worden. De golfslaginstallatie heeft
niet geleid tot een stroom van toe-
risten naar Kerkrade, vindt André
Brauers. Daarbij komt dat de en-
treeprijs voor de burgers te hoog is
komen te liggen en dat het bad voor
de echte zwemmer totaal onge-
schikt is. Ook mist de PPR devroe-
ger aanwezige springplanken. Men
verlangt van het college de 'politie-
ke moed om foutieve beslissingen
te herzien.

Van onze verslaggever

Leraren mavo Treebeek
blijven tegen fusie

Samengaan scholen Brunssum krijgt vandaag toch zijn beslag middelde leeftyd van boven de
vyftig en de manier, waarop les
gegeven moet worden op de
scholengemeenschap, kunnen
wij niet meer bijbenen."De fusie
betekent voor de mavo-leraren
datzij ook les moeten gaan geven
aan de scholieren van de LBO-
scholen, en dit is te zwaar voor
hen. Daarby komt ook nog dat
men constant heen en weer moet
gaan van de ene dependance
naar de andere.

BRUNSSUM - De leraren van
mavo St. Franciscus in Treebeek
blyven zich tot hetuiterst verzet-
ten tegen de fusie, die vanavond
definitief zal worden. De mavo
gaat samen met de school voor
LHNO St. Brigida en met de
Scholengemeenschap LTO-
/LEAO RK. Het onderwijzend
personeel van de mavo is tegen
de fusie omdat het bisdom Roer-
mond de nieuwe scholenge-
meenschap het predikaat 'rooms
katholiek' heeft ontnomen; zy
willen dat predikaat gehand-
haafd zien.

lieke Schoolraad heeft in Lim-
burg altijd het predikaat katho-
liek aan de scholen gegeven. In
het bisdom Roermond vinden ze
dat echter niet meer genoeg."

men tot stand gekomen. M. 8011,
directeur van de LHNO-school
en bestuurslid van het nieuwe
schoolbestuur, stelde echter dat
alle problemen nu opgelost zyn
en dat „niets meer de fusie in de
weg staat".

„Volgens het bisdom waren de
statuten niet in overeenstem-
ming met het door de bisschop
opgestelde reglement. We zijn er
verder tegen omdat de samen-
werking overbelasting tot gevolg
heeft", aldus één van de leer-
krachten. Over eventuele acties
wordt vandaag door de leraren
onderhandeld.

De fusie is niet zonder proble-

Burgerbelangen stelt het colleg.
voor om mensen die van het rijk
vrijgesteld worden van het betaler
van ogb automatisch van het bèta
len van bepaalde gemeentelijke be-
lastingen te vrijwaren. De gederfd*
inkomsten zou de gemeente dan
kunnen putten uit het noodfonds
Ook de PPR vroeg om een beleids-
matige aanpak voor de minima
„Hierby past natuurlijkniet het zon
der meer opheffen van het nood-
fonds", aldus André Brauers.

KERKRADE - Een aantal Kerk
raadse raadsfracties pleitte tijden.
de begrotingsbehandeling voor he
handhaven van het noodfonds. Hei
verst gingen PvdA en Burgerbelan
gen. Zij willen dat het noodfoncü
niet alleen in individuele noodsitua
ties gebruikt wordt, maar dat he
een bredere functie krygt.
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Het bestuur van de nieuwe scho-
lengemeenschap, die 'Katholie-
ke Stichting voor Voortgezet On-
derwijs Brunssum en omstre-
ken' heet, is tot de conclusie ge-
komen dat het bisdom het by het
verkeerde eind heeft, waardoor
de weg is geopend voor de ver-
dere ontwikkeling naar een fu-
sie. De leraren van de mavo, die
het predikaat katholiek willen
behouden, vinden dat de statu-

Op mavo St. Franciscus denken
de leerkrachten daar heel anders
over: „Het gaat op dit moment
niet meer om deregeling van het
bestuur, maar om een belangrijk
principe", verklaart één van de
leraren: „De Nederlands Katho-*

Principe

Gezondheid
Afgelopen maandagavond heeft
het personeel van de mavo in een
brief laten weten dat defusie als-
nog afgeblazen moet worden.
„Voor ons is het niet meer een
keuze tussen werken of nietwer-
ken, maar tussen werken of ge-
zondheid. Wy kiezen voor het
laatste." Drie van de negen lera-
ren van demavo hebbenvan hun
dokter te horen gekregen dat ze
moeten stoppen met werken en
diegenen die nog werken, lopen
op hun tandvlees, wegens de
overbelasting.

Leeftijd
Behalve de principiële zaak van
het al dan niet katholiek heten,
speelt er binnen de groep leer-
krachten van St. Franciscus nog
een andere reden mee. „De lera-
ren op de mavo hebben een ge-

ten aangepast moeten worden:
„Het bisdom beslist uiteindelijk
en men heeft zich daaraan te on-
derwerpen." Voor de schoolbe-
sturen is dit geen essentiële zaak
en daarom kan de heer 801lmet
volle overtuiging zeggen dat
niets de fusie meer in de weg
staat.

Tekort
le .»da- er een groot tekort
\£l te komen aan middel-J^rtg technisch opgeleide jon-
Netn6* meisjes wordt er van-
F^U? 1halftwee°P de MTS in
j\j?n-een themamiddag ge-
V^kV1' Philips-beleidsmede-
S rl. Bordvin zal er spre-
,\tjy%er het verwachtingspa-
V aat het bedrijfsleven heeft[Sr MTS'er, maar ook over
i 9eï_a" 'loc Jon9e -mensen er-\T oracht kunnen worden om
fe-e^611 technische carrière te
e_nL Overigens bestaat de

MTS ook nog 25 jaar.
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’Ambtenaren lopen

kantjes er van af’

Kritiek van CDA-Kerkrade:
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collectie te zien van
wenskaarten inge-
zonden door de
'Nederlandse Ver-
eniging voor Pa-
pierkunst.

De expositie wordt
gehouden in het St.
Joseph-rusthuis
aan de Gasthuis-
straat in Heerlen.
De openingstijden:
dagelijks 14.00 uur
tot 18.00 uur. Toe-
gang gratis.

" Een kerstkaart
uit eind jaren
vijftig.

HEERLEN
Kerstkaarten van
nu en uit het verre
verleden. Het is al-
lemaal te zien op de
expositie 'Kerst-
Aangekaart 1988',
die van zaterdag 17
december tot en
met Nieuwjaarsdag
te bezoeken is.

De te kijk gezette

kerstkaarten zijn
afkomstig uit de
hele wereld. De
meeste komen uit
de oude doos. Bij-
zonder is dit jaar
een grote collectie
kunstkaarten met
kerstvoorstellingen
uit kerken, kloos-
ters en musea uit
binnen- en buiten-
land. Verder is een



Hartelijk gefeliciteerd,
pap, opa

(Harry) Hoefsmit
met uw 70e
verjaardag

van
mamma

Antoinette en
Manfred
Yvonne

Noud en Geer
René en Kitty

alle kleinkinderen

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Uw overweldigende belangstelling bij ons 50-ja.ighuwe-
lijKsfeest, heeft ons bijzonder getroffen. Wij zijn zo over-
stelpt met gelukwensen, bloemen en cadeaus, dat het on-
mogelijk is een ieder hiervoor persoonlijk te bedanken. Wij
/villen daarom middels deze advertentie iedereen die, op
welke wijze dan ook, deze dag voor ons, onze kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt, van harte bedanken.

P.H. Ritzen
H.M.W. Ritzen-Paulssen
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Heerlen, december 1988
Hambeukerboord 27

t
Bewondering dat je het kon.
En jezorgen om ons,
juistdaarom.
Verwondering.
Hoe het kon, juistbij jou
en waarom.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Anna Lucassen
weduwe van

Joep Offermanns
Zij bereikte de leeftijd van 81 jaar en is voorzien
van het h. oliesel.

Oirsbeek: Janen Fieny Offermans-Geenen
Roger

Oirsbeek: Theo en Elly
Offennanns-Kersemakers
Ralph, Maurice en Patricia

Grave: Ed en Leny OfTermanns-Boot
Myra

Geleen: Jos en Annemie Offermanns-Boers
Alexandra

Heerlen: Ria Bosch-Offermanns
Familie Lucassen
Familie Offermanns

Oirsbeek, 5 december 1988
Altaarstraat 16
Corr. adres: Putstraat 5, 6438 JZ Oirsbeek
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium Hoofdstraat
100 te Hoensbroek van 14.00 tot 15.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur.
Avondwake donderdag as. om 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Lambertus te Oirs-
beek, zal de plechtige uitvaartdienst worden ge-
houden op vrijdag 9 december om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
wat zij voor ons is geweest, delen wij u mede dat he-
denvan ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sa-
cramenten, op de leeftijd van 81 jaar, mijn lieve
moeder, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anneke Krekels
weduwe van

Pierre Schelberg
In dankbare herinnering:

Sittard: Marie-Louise Schelberg
Familie Krekels
Familie Schelberg

6136 AM Sittard, 3 december 1988
Vouerweg 86
Op wens van de overledene, heeft de crematie in
alle stilte plaatsgevonden.
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 15 januari 1989 om 11.00uur in de H. Hartkerk
te Overhoven-Sittard.

t I
Bedroefd, maar in grote dankbaarheidvoor wat hij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God, ge-
heel onverwacht, tot Zich heeft genomen, voorzien
van het h. oliesel, mijn inniggeliefde man, onze lie-
ve en zorgzame vader, schoonzoon, broer, zwager,
oom en neef

Wiel Jansen
echtgenoot van

Fanny Jancic
Hij overleed op de leeftijd van 44 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Fanny Jansen-Jancic
Frank
Ron
Suzan
Familie Jansen
Familie Jancic

6372 XE Landgraaf, 5 december 1988
Daniëlstraat 13
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 9 december
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van de Berg Carmel te Schaesberg-Leen-
hof.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van Wiel, wordt opgedragen
op donderdag 8 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieu-
wenhagen; gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de laatste drempel.
Onze liefde schonk ons kracht
te accepteren wat niet te aanvaarden is.

Aan hem die intens de eenvoudigedingen in het le-
ven wist te waarderen, altijd voor anderen klaar
stond, onverbrekelijk en innig verbonden met
vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden, zullen wij altijd de gelukkigste herinne-
ringen bewaren. Zo is hij in de leeftijd van 72 jaar
van ons heengegaan.

Pierre Brands
echtgenoot van

Annie Heuts
Munstergeleen: A. Brands-Heuts
Munstergeleen: Miep Houben-Brands

Jo Houben
Patrick en Monique
Raymond, Anouk

Munstergeleen: Tilly Conen-Brands
Piet Conen
Claudia

Oud-Geleen: Jeu Brands
Lies Brands-Klijnstra
Pascal en Nicole
Armand

Munstergeleen: Annemie Halmans-Brands
Hay Halmans
Danny, Jordy
Familie Brands
Familie Heuts

6151 BD Munstergeleen, 5 december 1988
Watersleyerweg 2
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop vrijdag 9 december om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Pancratius te Munstergeleen,
waarna debegrafenis zal plaatsvinden op der.k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis wordt gehouden op donderdag 8 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster en tante

Theodora Piasecki
weduwe van

Vincent Tokarski
Zy overleed in de leeftijd van 82 jaar, na een liefde-
volle verzorging in Huize Tieder, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: E. Zeuren-Tokarski
J. Zeuren

Brunssum: John en Clairy
Brunssum: Riana

Hoensbroek: S. Leblanc-Tokarski
J. Leblanc

Hoensbroek: Jos en Anita
FamiliePiasecki
Familie Tokarski

Brunssum, 6 december 1988
Corr.adres: 6445 KG Brunssum
Carel Fabritiusstraat 19
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 9 december a.s. om 11.00 uur in dekapel
van Huize Tieder, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de
Merkelbeekerstraat.
Bijeenkomst in de kapel.
Daar wy overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondwake donderdag 8 december om 19.00uur in
voornoemde kapel.
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het St.
Gregonusziekenhuis te Brunssum.

t
Na een moedig gedragen lijden, is heden in het St.-
Laurentiusziekenhuis te Roermond toch nog vrij
plotseling van ons heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en onverge-
telijke oma

Petronella Roij akkers
echtgenotevan

Kasimir Gezempa
*14 april 1928 . 1 december 1988

Roermond: K. Gezempa
Heel: Dorien en Fons

Suzan
Paul

Ittervoort: Annette en Ger
Roermond: Laurence en Dan ielle

Roermond, 1 december 1988
Corr.adres: Fam. Gezempa, Jo Hansenstraat 228,
6041 GG Roermond.
Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene, heeft
de crematie inmiddels in besloten familiekring
plaatsgevonden.

r i
Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor zijn gezin en werk, werd heden geheel on-
verwacht door zijn Schepper teruggeroepen, voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd
van 64 jaar,mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Thei Jessen
echtgenoot van

Frida Olislagers
In dankbare herinnering:

Sittard: Frida Jessen-Olislagers
Geleen: Hans Jessen

Monique Jessen-Lowis
Guido

Sittard: Kyra Jessen
Familie Jessen
Familie Olislagers

5 december 1988
Corr.adres: Frans Erensstraat 14, 6136 JH Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 10
december as. om 11.00 uur in de dekenale kerk van St.-Petrus (grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
De dierbare overledenezal bijzonder worden herdacht tijdens de avondmis van vrijdag 9
december as. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Bernadette te Baandert-Sittard.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotselinge heengaan van ons actieve
lid, de heer

Drs. Thei Jessen
WD-bestuur afdeling Sittard
VVD-raadsfractie gemeente Sittard

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijdenvan onze onver-
getelijke en onvervangbare clubarts

Thei Jessen
Het bestuur en de gehele Fortuna-Sittard gemeenschap

Met grote droefheid vernamen wij het plotselinge overlijden van onze geliefde clubarts

Thei Jessen
Doe, je was voor ons meer dan alleen een clubarts. Je was een echte vriend. We zullen je
missen. We wensen Frieda, Hans en Kera veel sterkte.

Spelers en spelersvrouwen,
trainers en fysiotherapeut
en materiaalbeheerder
van Fortuna-Sittard

Diepgeschokt hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van clubarts

Thei Jessen
Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn
vrouw en kinderen.

Bestuur en leden van Stichting
Fortuna Sympathisanten

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor hen die
haar dierbaar waren, is, na een liefdevolle verzor-
ging in de verpleegkliniek B, afd. 5,te Heerlen, van
ons heengegaan, gesterkt door de h.h. sacramen-
ten, onze dierbare zuster, schoonzuster, tante, oud-
tante en nicht

Mieke Dupont
op de leeftijd van 73 jaar.

Les Vans: Liesbeth deBayser-Dupont
Heerlen: Enne Dupont

Terrefort: Jan en Monique Dupont-Godart
neven en nichten
en achternichten

5 december 1988
Corr.adres: Burg. V. Grunsvenplein 127
6411 AS Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
donderdag 8 december as. om 12.00 uurin de deke-
nale kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
Akerstraat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achterin
de kerk vanaf 11.40 uur.
Avondmis woensdag 7 december om 18.30 uur in
voornoemde kerk.
Mieke is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St.-Antoniusweg; gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, woensdag van 17.30 tot
18.00 uur.
Zy die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Op maandag 5 december jl. is in Anarbor
Detroit, Verenigde Staten, na een langduri-
ge ziekte, overleden

Hans van Schaijk
Detroit: Wilhelmina

van Schaijk-Masseurs
New Vork: Chris van Schaijk

Anna
van Schaijk-Ptaszynski

Voor het medeleven tijdens de ziekte en
het overlijden en de grote opkomst tij-
dens de uitvaartdienst van onze zus en
schoonzus

Elly Gerards
willen wij een ieder bedanken.
De zeswekendienst vindt plaats op vrij-
dag 9 december in de Pepijnkliniek te
Echt om 19.00 uur.

Familie Gerards

Voor de vele blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst
en crematieplechtigheid van mijn onvergetelijke
man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader
en opa

Johan Koenen
zeggen wij u hartelijk dank.

Mevr. F. Koenen-Stachelhaus
kinderen en kleinkinderen
achterkleinkinderen

Hoensbroek, december 1988

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zaterdag 10 december as. om 19.00 uur in de St.-Jo-
sephkerk te Hoensbroek-Passart.

tMetgrote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van onze medewerker, de heer

Joseph Quadackers
Psalm 23 *Zeer dankbaar dat zij met haar goedheid en zorg een leven lang naast ons Wij verliezen in hem een zeergewaardeerd medewerker en collega.

is gegaan, gevenwy met grote droefheid kennis dat, na een blijmoedig ge- Zijn familie wensen wy veel sterkte toe.
dragen ziekte, voorzienvan de genademiddelenvan de H. Kerk, van ons is
heengegaan, onze lieve zus, schoonzus, tante en nicht Direktie en medewerkers

Koninklijke Brand Bierbrouwerijen BV

WieS PieterS W«lre-7 december 1988

geboren te Doetinchem op 16-2-1906
overleden te Heerlen op 6-12-1988 In plaats van kaarten

Uit aller naam: t
Marie Pieters *ï*
Lies Pieters

6 december 1988 Hierbij mijn hartelijke dank voor de belangstelling na het overlijden en
Muzenlaan 210, 6411 AK Heerlen bij de begrafenis van mijn lieve en zorgzame moeder, mevrouw
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis te Imstenra- T^. "I _ __""_ 1 Ij_ T^_ "" _Lde, zal worden gehouden op zaterdag 10 december as. om 11.00 uur in de H I _f_ C* t\ C\ I T_^T"l — r^^l W\7parochiekerk van St.-Franciscus van Assisië aan de Laanderstraat, Heer- ______ JLJLO. VjV^llWl tt.il __L Ul__i
len.
Gelegenheid tot schrifteliike condoleance achter in Hp kPrk vanaf 10 40 Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen totueiegenneid tot scftntteiyke condoleance achter in de kerk vanat 10.40 uiting gebracht was mij een grote troost en in dankbare herinnering

blijven.Vigiliedienst vrijdag 9 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Onze Wies is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h ' " c ° en
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen Heerlen, december 1988
aldaar, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur. Palestinastraat 218
Voor vervoer naar de begraafplaats en terug is gezorgd. De zeswekendienst zal worden gehouden op maandag 12 december as. in

______-----_______________________________________H______________i________________i______l de kerk van de H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heerlen.

Na jarenvan duisternis is door de dood voorga
bevrijd op 6 december 1988 u

pater
Elias Theelen o.Carm.?

Antonius Gerardus
geboren 11 maart 1910 _

Pater Elias was 58 jaar lid van onze Orde. Na zi ü
priesterwijding in 1935 en de voltooiing van zi
studies is hij met hart en ziel leraar geweest & r
meerdere scholen van de Stg. Carmelcollege. 1 j
laatste jarenvan zijn leven is hij liefdevolverplee! .
in „Kruuze" in Venray. ft

P.Joh. Steneker, Provinciaal e
Familie Theelen r

tfCorr.adres: Carmel _.
Steenstraat 39, 5831 JABoxmeer

»
De eucharistieviering en uitvaart zullen gehoud'
worden op zaterdag 10 december om 11.00 uur .
de Petruskerk te Boxmeer, waarna de begrafe^
op het kloosterkerkhof aldaar.

t ' 'Na een werkzaam en liefdevol leven voor hetgezi
dat alles voor hem betekende, geven wij met dro<
heid kennis, dat geheel onverwacht van ons
heengegaan, onze lieveen zorgzame vader, schoo I
vader, opa, schoonzoon, broer, zwager, oom en n*

Leo Arets E
weduwnaar van t

Tonnie Cordes
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar. >Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Spekholzerheide: Jo en Fieny Arets-Beckers :

Francis, Daphne
Gracht: Gertie en Jo Greijn-Arets

Jacqueline
Heerlen: Wiel en Karel Pijls-Arets a

Chantalle, Kevin "Heerlen: Wiel en Thea Arets-Merx l|
Maureen

Gracht: M.G. Cordes t
Familie Arets
Familie Cordes 3

6465 BBKerkrade, 6 december 1988 ,'
St. Eugeniusstraat 4 't
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden word' r
op zaterdag 10 december a.s. om 11.00uur in deP
rochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes te KerW ]
de-West (Gracht), waarna de begrafenis zal plaa< j,
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is t rschriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder W
dacht in de avondmis van vrijdag 9 december o _
19.00 uur in voornoemde parochiekerk. H
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekrrK'
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerh'
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te ChèvremoUt
Kerkrade, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, _ *lieven deze annonce als zodanigte willen bescho1
wen. I

i "!
Enige en algemene kennisgevir» *

t
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat zy voor ons t>.tekend heeft, geven wij u kennis dat na een ko">
stondige ziekte, voorzien van de h. sacrament*
der zieken, een liefdevolle verzorging in het bejaB c
denhuis Oosterbeemd te Valkenburg a/d Geul,'
de leeftijd van 87 jaar is overleden, onze dierb* j
moeder, schoonmoeder, lieve oma en overgro"
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht 5

Anna Hubertina
Savelberg
echtgenote van wijlen j

Pieter Hubert Herben \
De bedroefde familie:

Beek (L): Mia en Herman Pustjens-Herb«'s
Hulsberg: Mien en Frans Starmans-Herbe'

en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Savelberg
Familie Herben

Valkenburg a/d Geul, 6 december 1988
Bejaardenhuis Oosterbeemd .
Corr.adres: Gerbergastraat 18, 6191 TK Beek (D \
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debet? 'fenis, zal plaatshebben zaterdag 10 december ''om 11.00uur in deparochiekerkvan deO.L. Vro 1" 'van Altijddurende Bijstand te Valkenburg ' iGeul.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen con''
léance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijda.
december om 19.00 .uur de avondwake gehoud*
worden in voornoemdekerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mort^rivm Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d G&
bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

t .1
Heden overleed plotseling, op de leeftijd van,
jaar, voorzien van het h. oliesel, mijn echtgen"^
onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager, o"
en neef

Godfried Johannes
Hubertus Cremers

echtgenoot van

Theresia Timmers
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Spekholzerheide: Th. Cremers-Timmers

kinderen en kleinkinderen
Familie Cremers
Familie Timmers

6466 TS Kerkrade, 6 december 1988
Gladiolenstraat 165 A
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op j.

terdag 10 december a.s. om 10.00 uur in de P%
chiekerk van St. Martirius te Spekholzerhe'
waarna crematie in het crematorium te Heef'
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren. j
Avondmis ter intentie van de overledene, vrijd^.
december om 19.00 uur in voornoemde parocll
kerk. J
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks «■
18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium. è £t-gen op het terrein van de Lückerheideklinieki
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd-
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen-
lieven deze annonce als zodanig te willen besef
wen. a
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De verdachte, die reeds vanaf zijn
veertiende aan harddrugs was ver-
slaafd, was al eerder met justitie in
aanraking gekomenvoor overvallen
op benzinestations. Ook toen was
de verdachte geweld niet uit de weg
gegaan.

„De verdachte heeft door het nemen
van harddrugs welbewust het ge-
vaar van geweld ingebouwd toen hij
deze overval beraamde", meende de
procureur-generaal die dan ookvast
hield aan zijn zware eis omdat, naar
zijn mening, alleen op deze manier

was voor hem geen reden om een
mildere straf te eisen. Ook de des-
kundigen van het Pieter Baancen-
trum hadden gewezenop het gevaar
van recidive en het gevaar voor de
openbare orde en veiligheid.
De uitspraak is op 20 december.

De procureur-generaal erkende wel
de verminderde toerekeningsvat-

De procureur-generaal wees verder
op het onherstelbare leed dat de
verdachte over de ouders en de fa-
milie van het slachtoffer had ge-
bracht: „Een leed dat nooit meer is
goed te maken". Mede tegenover
dat verdriet was volgens hem een
zware straf volkomen gerechtvaar-
digd.

de verdachte voorlopig niet terug-
keert in de maatschappij.Moord op Maastrichtse meisje in hoger beroep

Vijftien jaar cel
en TBR voor doden

pompbediende geëist

Van onze correspondent

BOSCH - Vijftien jaar cel enu'tend TBR, was gisteren in
ir beroep de onverbiddellijke
an de procureur-generaal mr
>sen tegen de 29-jarige J. E. uit«n die op 23 juli 1987 in Maas-■ de garage Kompier overviel
■arbij de pompbediende Liana
tyde, 22 jaar, op gruwelijke
Om het leven bracht. De recht-
in Maastricht had eerder ditde verdachte veroordeeld tot

11 gevangenisstraf en TBR.

"^cureur-generaal zei gisteren
Hertogenbosch, mede gezien
Pporten die over de verdachte
11 uitgebracht, dat eenkorte ge-
erusstraf gevolgd door een
■tiet die garantie gafdat dever-
* langdurig uit de maatschap-
'ü worden verwijderd.

’Grens is nu bereikt ’

eerlense scholen maken front tegen verdere bezuinigingen Maandagmiddag, voordat de politie
binnenviel in vier verdachte panden
te Brunssum en omgeving, werd
vlak voor de grens met Duitsland
ookeen va n drugssmokkel verdach-
te Brunssi immer in de kraag gegre-
pen. Deze bleek echter niet in het
bezit van aimfetamine; wel maakt hij
volgens de politie deel uit van de
Brunssum.se bende.

Van onze verslaggever De politie neemt bovendien aan dat
er vanuit Brunssum een lijn naar
West-Duitsland bestaat/bestond.
Het wordt dan ook niet helemaal
uitgesloten dat bij onze Oosterbu-
ren op korte termijn arrestaties ver-
richt wor den naar aanleidingvan de
acties in Brunssum.

J-RLEN - „De grens is bereikt" zeggen de directeuren van
srote Heerlense scholengemeenschappen, „verder bezuini-
zorgt voor onaanvaardbare situaties binnen het onderwijs,'eerlingen worden daar de dupe van. Wat de minister nu
fstelt kan niet!"

se scholen. „Niet omdat er tien ba-
nen wegmoeten als de maatregel
van Deetman doorgaat op de vijf
scholen, maar omdat de kwaliteit
van het onderwijs op het spel staat.
Wij richten ons nu via de pers tot de
ouders van de leerlingen om hen te
laten weten dat wat ons betreft de
maat vol is. We hopenvia hen de po-
litiek te bereiken waar de beslissin-
gen genomen worden," aldus de di-
recteuren.

*.d, één front maken richting
van Onderwijs Wim

'Jan. „De minister wil een kor-
doorvoeren op de lessen van

f°t zeven procent. Dat is onmo-
*> dan wordt de kwaliteit van
fiderwijs wezenlijk aangetast,"

Wegman van het Co-
Hij trad gisteren

j*s een persconferentie op als
van de vijf scholen.

het eerst dat de directies
't- Bernardinus, Coriovallum,erttieerten, Grotius College en

De gearresteerde Limburgers zijn
overigens ingesloten in politiecellen
te Brunssum en Landgraaf. Hun
wacht voorgeleiding voor tenminste
verboden wapen- en drugsbezit.
Hoewel de aangetroffen hoeveelhe-
den amfetamine gering waren,
meent justitie dat er dankzij het
langdurig onderzoek genoeg be-
wijsmateriaal voorhanden is om de
mannelijke hoofdverdachten bij
veroordeling wegens drugshandel
voor ge:iruime tijd op te sluiten.

Protest tegen
kortingen op

kleine scholen
RIJSWIJK - De Ka-
tholieke Onderwijs
Vakorganisatie
(KVO) heeft gisteren
een landeljke actie-
dag gehouden,onder
meer in Horst, om te
protesteren tegen de
door Deetman voor-
gestelde formatiebe-
perking voor kleine
scholen en kleine
scholengemeen-
schappen in het ba-

sis-en voortgezet on-
derwijs. Er dreigen
daardoorvolgens het
KOV 1500 volledige
banen verloren te
gaan.

Limburgse mavo's
met tussen de 120en
250 leerlingen en
scholengemeen-
schappen met tussen
de 450 en 1130 leer-
lingen zullen lessen

moeten inleveren.
Maar ook kleine ba-
sisscholen gaan er
fors op achteruit,
volgens deKOV.
Een basisschool van
tussen de 50 en 100
leerlingen moet
maar liefst 0,4 func-
tieplaats inleveren.
Afhankelijk van
schoolgrootte kan
dat zelfs 16 procent
zijn.
Volgens de KOV
worden de kleine
scholen om zeep ge-
holpen door het plan
van minister Deet-
man en staatssecre-
taris Ginjaar. Scho-
lengemeenschappen
worden min of meer
gedwongen te fuse-
ren.

Ook in een brief aan de Vaste Ka-
mercommissie voor Onderwijsza-
ken hebben de vijf directies nog
eens hun ongenoegen over de toe-
komstige maatregel geuit.

.^Uidige onderwijs op de scho-s al moeilijk. Er zijn te grote
en, minder mogelijkheden om

te kiezen, er wor-
"ïinder lessen gegeven dan in
ideale situatie en leerlingen
Jen geconfronteerd met les-
*rs waarin 'gaten' zitten.

T*ien we nu op ons afkomen. In
f Worden zeven examenvakkenjvOerd voor mavo en havo en
.Voor VWO. Dat vinden wij een. zaak, maar inplaats van dat
'lister daartegenover stelt, dat

een uitbreiding van het aan-een plaatsvindt, gaat hij de

'^ met 4 tot 7 procent korten.
s hiet te accepteren."

Her
d''recteuren van de scholen vin-
?at de grens bereikt is. Verder
'n'gen kan niet meer. „We kun-

zomaar 35 tot 40 leerlingen
jj

1klaslokaal zetten, daarzijn de
niet op berekend. Onze

yepen zijn op. Als de minister
n krijgt, dan krijgen leerlin-

tuv°lgend schooljaar beslist te
Ij 6 lessen. In plaats van vier uur

per week zullen ze het
». et twee uur moeten doen. Ge-
? aUeen de erg goeden, die aan
s^ur genoeg hebben, kunnen
tf ,°°l afmaken, de anderen val-

" Een politieman van Bruns-
sum toont de beide vuurwa-
pens, die bij de invallen in be-
slag werden genomen.

Foto: FRANS RADE
De arrestatie van de zeven verdach-
ten in verband met de amfetamine-
smokk. .1, staat niet opzichzelf. Lim-
burg geldt internationaal gezien al
sinds jaren als belangrijk centrum
voor amfetamine-aanmaak en
-smokk;el.

Centrum

KELPEN/VELDHOVEN - Ver-
dacht van een overval op de Rabo-
bank in Keipen zijn in Veldhoven
op het woonwagenkamp Klein
Goor een man, zyn vrouw en een
zoon aangehouden. Zij waren in het
bezit van vijftien vuurwapens van
verschillend kaliber en enkele kis-
ten munitie.

Gezin verdacht
van overval

Ook de apparatuur voor een pepia-
briek is met watkunst- en vliegwerk
en wat minimale aankopen snel in
elkaar gezet. Maar de belangrijkste
factor is de winst, die met aanmaak
en smokkel van amfetamine ge-
maakt kan worden.

derspel. Daarnaast zijn de grond-
stoffen vry gemakkelijk verkrijg-
baar en dus ook vry goedkoop.

Niet alleen werden de laatste tien
jaar met regelmaat pepfabriekjes
opgedoekt in onze provincie, zoals
in Schaesberg (1978), Echt (1982) en
Montfort (1986). Ook werden met
nog gr otere regelmaat amfetamine-
handellaren ingerekend, die vrywel
allema al vanuit of in Limburg ope-
reerde n.

Waarom zich de handel zo nadruk-
kelijk in Limburg concentreert, is
voor die politie echter nog een raad-
sel.

De overval in Keipen vond vorige
week donderdag plaats. Twee per-
sonen stapten donderdagavond
door een stukgeslagen venster het
bankgebouw aan de Grathemerweg
naar binnen, renden naar de kluis
en verdwenen met enkele duizen-
den guldens even snelweer door het
raam naar buiten.

Tegenwoordig betaalt een gebrui-
ker in onze regio ruim 30 gulden
voor één gram pep. In destraten van
Stokholm wordt momenteel voor
een gram van hetzelfde spul omge-
rekend 150 tot 200 gulden betaald.

Dat die handelbloeit, losvan de con-
centratie in het zuiden, ligt aan voor
de hand liggende factoren. Op de
eerste plaats is de aanmaakvan am-
fetamine voor iedere chemicus kin-

Bankbedienden en klanten hebben
niet gezien dat de overvallers wa-
pens bij zich droegen. Wel is opge-
merkt dat ze zich uit de voeten
maakten in een grote blauw-groene
personenauto. De auto was tevoren
in het Noordbrabantse Sint Oeden-
rode gestolen.

GELEEN - Bij een overval op een
tankstation Mobil gisteravond aan
deMauritslaan in Geleen is de dader
aan de haal gegaan met een groot
gedeeltevan de kassa. Om 20.15 uur
drong hij het kantoortje van de
pompbediende binnen.

Overval op
tankstation

Geen flexibele
openingstijden
in Maastricht

S. en zijn 39-jarige vrouw en 16-jari-
ge zoon werden aangehouden en
opgesloten. Zij ontkennen iets met
de overval in Keipen uit te staan te
hebben.

Tijdens het onderzoek leidde een
spoor naar de 40-jarige D. S. op het
woonwagenkamp in Veldhoven. Bij
een inval op dat kamp ontdekte de
politie in een berging bij de woon-
wagen van S. de grote hoeveelheid
wapens en munitie.

Er ontstond een worsteling waarbij
de dader zijn zonnebril verloor. De
man was gekleed in een grijze jack.
Over de toedracht van deoverval en
de grootte van de buit kon de ge-
meentepolitie van Geleen in ver-
band met lopend onderzoek geen
nadere mededelingen doen.

gister wil met de aangekon-
(j maatregel bewerkstelligen
dje scholen gaan fuseren, maar
if j[ecteuren bestrijden, dat hier-
l, in de hand gewerkt wor-. "Nee, het enige dat hierdoor
o*rkstelligd0*rkstelligd wordt is dat de toch

docenten nog meer
l^*1 gaan presteren (uitbreiding
iv' vakken) in minder tijd en mette klassen."

Vt
.^r°te onrust ontstaan onder de

'ten van de vyf grote Heerlen-

Dorpen zonder water
door gebroken leiding

Politie overspoeld met verontruste telefoontjes

MAASTRICHT - Op de eenmansfr-
actie van D'66 na heeft de Maas-
trichtse gemeenteraad gisteravond
hel:, experiment met het loslatenvan
sluitingstijden van winkels afgewe-
zen. Hoewel de pluspunten van de
deregulering van de Winkelsui-
tingswet voor Maastricht als win-
kelcentrum in een internationale re-
gio niet werden onderschat, kantte
de raad zich tegen het experiment
wegens de gebleken grote tegen-
stand van de Maastrichtse onderne-
mers zelf. Een enquête had uitgewe-
ze_i dat ruim 83 procent van de win-
keliers in Limburgs hoofdstd het in-
voeren van flexibele openingstijden
afwijst. De raad tilde voorts zwaar
aan de gevolgen die het experiment
voor het sociale leven van het win-
kelpersoneel zou meebrengen.

De EOD voerde de onschadelijk ge-
maakte bom af voor onderzoek in

haar laboratorium in Rijswijk. Men
gaat er vanuit dat het wel degelijk
om echte explosieven gaat. Maar
volledige zekerheid kan pas over
enige tijd gegeven worden na het la-
boratoriumonderzoek.

„En mocht het toch nep blijken te
zijn, dan gaat het hier om een pro-
fessionele imitatie", verklaarde een
woordvoerder van de technische re-

cherche van de Heerlense politie.

De bewoners van de Dr. Albert
Schweitzerstraat vonden het uitein-
delijk maar een enge bedoening.
„Het is hier altijd doodstil. Nu ge-
beurt er eens iets, en dan vraag ik
me af ofwe ons dekomende tijd wel
zo veilig kunnen voelen. Stel jevoor
dat er kinderen mee waren gaan
spelen," verwoordde een van hen
het algemene gevoelen.

HOENSBROEK - De inmiddels ge-
waarschuwde Exzplosieven Oprui-
mings Dienst arriveerde rond een
uur vanuit Culemborg. De bom
werd met strobalen ingedekt, waar-
na de ontsteking door middel van
een kleine explosie van de eigenlij-
ke bom gescheiden werd. Hierna
verkende een in beschermend
'maanpak' geklede explosievendes-
kundige derestanten. Het seinwerd
om tien over twee opveilig gezet en
de bewoners konden weer naar
huis.

Vervolg van pagina 1 Bomresten voor
onderzoek naar
laboratorium

" De bom werd ingekapseld
met strobalen, voordat de ont-
steking tot ontploffing werd
gebracht.

Foto: FRANS RADE

AbvaKabo klaagt over teveel overuren in Brunssum:

BORN/SITTARD - Een deel van de
plaatsen Einighausen, Susteren en
Limbricht heeft gisteravond zonder
water gezeten na een breuk in een
hoofdleiding. De breuk is ontstaan
in de hoofdtransportleiding tussen
Roosteren en Sweikhuizen in de
buurtvan Holturn, waar de 1000 mm
leiding overgaat in de 800 mm lei-
ding. Dit had tot gevolg dat het hele
gebied tussen Susteren en Geleen
met storingen in de watertoevoer
kreeg te kampen.

geworden, zodat steeds meer kra- -nen droog vielen.
Naar produktiechef Creusen vanuit
het centrum in Schimmert meedeel-
de werd als eerste maatregel water
door reserveleidingen in tegenge-
stelde richting naar Susteren ge-
pompt. Dit had tot gevolg dat op
sommige plaatsen ijzerneerslag vrij
kwam, hetgeen het water een tijdje
een roodbruine kleur gaf. Dat lever-
de opnieuw honderden telefoontjes
op van verontruste mensen.Snel meer ambtenaren voor

Navo-depots noodzakelijk
Volgens de politie van Geleen
kwam de eerste melding om 17.15
uur binnen. Politie en brandwe_er
van diverse gemeenten werden
overspoeld met honderden tele-
foontjes, vooral uit Stem, Munster-
geleen, Limbricht en Einighausen.
Op de centrale van de Waterleiding-
maatschappij Limburg in Schim-
mert zag men even later dat de druk
geleidelijkweg viel in het totale net.
De lekkage was geleidelijk groter

Tegen 22.00 uur bleek de druk op
het water weer op normale sterkte
te zijn gekomen. Tot dat het lek in
Holturn zal zijn gedicht zal de nood-
toevoer gehandhaafd blyven. In de
buurt van de leidingbreuk stonden
weilanden enkele uren nagenoeg
blank. Een storing op dermate grote
schaal is uiterst zeldzaam. „Dat heb
ik in elk geval nog nooit in die mate
meegemaakt", aldus de heer Creu-
sen.

!__lijjj. """ Het onderzoek naar de do-
.t ? steekpartij zondagavond in
-cL^ft de politie de zekerheid
V^ dat de twee verdachten
C " (24>uit Echt en zijn plaats-
Sri R' (25^ zondagavond met
45. bet huis van het slachtoffer,
"w^ge Marcel Houben, zijn

' oofcdr°ngen. De twee hebben
**iiit toegegeven maar hebben
\ t gezegdwie van hen Marcel
f_t 111 dodelijk met een mes in de
l^eeft gestoken. „Het hangt al-
J Vqj, n°_g tussen ontkennen en
*'-\_-cc^ge bekentenis in", zei een

dinsdagavond.

Verdachten

steekpartij
bekennen

h.t °nten kwamen regelmatig
o j^ slachtoffer over de vloer.

.Mi en waarover bet zondag-
i. tot een hevige ru-<. |e*omen is vooralsnog uit de
\ e verdachten afgelegde ver-van nen evenmin uit de verho--. JJj getuigen en het buurtonder-

et duidelkyk geworden.

!.tof?P het lichaam van het
M : 'er heeft uitgewezen dat de
H; ■ veroorzaakt door een mes-
'St.ri- de borst die een dodelijke
';)<_ ge bloedingtot gevolg heeft

Schuurman: „De moeilijkheid is dat
slechts een klein deel van het perso-
neel de grote hoeveelheid over-
werk-uren voor haar rekening
neemt. Daar heeft defensie geen re-
kening mee gehouden."

Berekeningen
Schuurman is van mening dat de
berekeningen die defensieheeft ge-
maakt ten aanzienvan het overwerk
op de opslagplaatsen geen reële
voorstelling van zaken geeft.

heer Schuurman kan aantonen dat
er in de afgelopen vijf jaar zoveel
overwerk geweest is, willen wy dit
graag van hem vernemen", aldus
een woordvoerder.

EYGELSHOVEN/BRUNSSUM -Het burgerpersoneel van de militai-
re opslagplaatsen van het Ameri-
kaanse leger in Eygelshoven en
Brunssum moet veel te veel over-
werken. Dat meldt de ambtenaren-
bond Abva/Kabo. Volgens een tel-
ling van debond zijn in deperiode 1
oktober '87 tot en met 1augustus '88
35.404 overuren gemaakt op de twee
depots door slechts een beperkt
deel van het personeel. De meeste
overuren werden in Brunssum ge-
maakt.

H. Schuurman, bestuurder militaire
zaken van de Abva Kabo, heeft een
brief gestuurd aan het ministerie
van Defensie waarin het vele over-
werk wordt aangekaart. Niet alleen

op de Amerikaanse depots in Lim-
burg, maar ook in Coevorden, Ter
Apel en Vriezeveen is overwerk
schering en inslag bij een deel van
het personeel. Volgens Schuurman
draaien tweehonderd van de totaal
1400 burgerpersoneelsleden op deze
depots jaarlijks zon 100.000 overu-
ren. Om dieoveruren uit te bannen,
zouden 75 extra mensen moeten
worden aangetrokken, 10 tot 15 ex-
tra op elke opslagplaats.
Al een jaar lang wordt bij de land-
machtstaf aangedrongen op verbe-
tering van de situatie. Die inspan-
ningen zijn tot nu toe echter tever-
geefs.
Volgens Schuurman komt het over-
werk vooral voor op de afdelingen
beveiliging, bevoorrading en alge-

mene diensten. Sommige perso-
neelsleden werken volgens de vak-
bondsman 15 tot 20 uur per week
over. Al vanaf de dag dat de opslag-
plaatsen in gebruik werden geno-
men, zon vijfjaar geleden, is er vol-
gens hem sprake van overwerk.
De sitemanagers van de opslag-
plaatsen in Brunssum en Eygelsho-
ven vermelden allebei desgevraagd
'niet zoveel van overwerk te mer-
ken. De heer Jansen van de opslag-
plaats Brunssum: „Een aantal afde-lingen, zoals bewaking werken in
ploegendienst en maken overuren,
maar dat kan ook niet anders."
Volgens defensie is er slechts spra-
ke geweest van een 'incidentele
piekbelasting' in 1987 in verband
met een NAVO-oefening. „Als de

(ADVERTENTIE)_______________________ I WW j£\ I m_________________________
De kleine zaak Pr""""~^?4 Tl
met de I
grote service kW WWÊÊt^________en grootste m M 'iMfW3S£jmRÊ ■■^^■^■■■■■■Hcollectie ■ Geraffineerde ■ ____n***__t_"'__T^É____i
20 meter ■ tiener- en ■ -T^^tTÊrFiF^B
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Limburg internationaal gezien als centrum amfetamine-handel

Koeriers brachten ook
drugs naar Duitsland

BRUNSSUM - Uit het onderzoek
door de politie is naar voren geko-
men dat de. amfetamine niet alleen
naar Zweden gesmokkeld werd,
maar ook naar Duitsland. Eerder dit
jaar werden naar aanleiding daar-
van ook airrestaties verricht in de
Bondsrepu bliek.

baarheidvan deverdachte, maar dit

__________________________________________!_____________S_______S_____Z___i

Limburgs dagblad provincie



Vis eten: geen effe
op risico hartziekte
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Garage JORRITSMA. Ford
Sierra 2.0 CL '88; Ford Es-
cort 1300 L '84: Opel Corsa
1.2 TR '86: Opel Kadett die-
sel '85: VW Golf 1600 '85;
VW Golf diesel '85; Fiat
Uno 60S '86. Auto's metBo-
vag-garantie. Het adres
voor nieuwe en gebruikte
automobielen. pastorij-
straat 106, Nuth. Tel. 045-
-242412.

#

AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.

AUTO's te k. gevr. Loop-,
sloop-, schadeauto's. Bet.
’4OO,- tot ’15.000,-. Bel.
045-422217.
Opel Omega 2.0 I, '88; Ka-
dett 1.3 LS Sedan, '86; Ka-
dett 1.6 S GT, '85: Kadett 1.3
LS, '85; Kadett 1.2 LS, '85;
Corsa 1.2 S Luxus,'B4; Ka-
dett Caravan 1.2 S, '84 en
'81: Ford Fiësta 1.1 L, '83;Rekord 1.9 N, 78; Peugeot
305 GL, '82. Automobielbe-
drijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.

Te k. v. part. Ford SIERRA
2.3 D, bwj. '85, wit, 5-drs.,
stuurbekr., div. extra's. Evt.mr. kl. auto mog. Tel. 045-
-752505.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
MERCEDES 230 E aut. '83kl. wit i.st.v.nw. LPG

’ 13.500,-. Tel.: 04492-3234.
Te k. mooie Datsun CHER-
RY F 11, bjw. 77, APK tot
10-'B9, ’ 1100,-. 045-222675.

Opknapper te k. VW KE-
VER, lopend en m. kente-
ken, niet duur. H. de
Grootstr. 17 Brunssum
(Langeberg).
Nu uw auto VERKOPEN
tegen contant geld,v.a. bwj.
'80, gespecialiseerd in Mer-
cedes, BMW, Opel, Ford.
Spuitwerk of defect geen
bezwaar. 045-414372, ook
's avonds.
T.k. Opel KADETT bjr. 79
gas en APK ’ 2350,-. Baron
Makaystr. 65, Heerlen. 045-
-728454.

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. «

MAASTRICHT - Het eten van vis
verkleint niet het risico om hart- en
vaatziekten te krijgen. Met deze
conclusie gaat drs. A. van Houwe-
lingen in tegen resultaten van eer-
dere onderzoeken waar wel een ver-
band werd gelegd tussen vis eten en
minder kans op hart- en vaatziek-
ten. Van Houwelingen noemt deze
eerdere resultaten in haar proef-
schrift, waarop zy vrijdag promo-
veert aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg, tegenstrijdig en onbetrouw-
baar.

Hart- en vaatziekten zijn de belang-
rijkste doodsoorzaak in geïndustria-
liseerde landen. Sinds het begin van
deze eeuw wordt een verband tus-
sen voeding en hart- en vaatziekten
verondersteld. Uit eerdere onder-
zoeken is de indruk ontstaan dat
voeding die rijk is aan vis van be-

lang zou kunnen zijn bij de b«
dingvan deze ziekten.
Van Houwelingen komt in haa
derzoek tot andere conclusie-
onderzocht twee groepen ma]
uit Zutphen: een groep die al]
vrij veel vis at en een andere di*
nig of geen vis nuttigde. Tussei
de groepen vond ze geen dukj
verschil in risicofactoren voor
en vaatziekten. Ook liet VanI
welingen veertig mannen gedi
de zes weken dagelijks cent
makreelpastei eten. De conl
groep kreeg een blikje vlees. D
gelijkse hoeveelheid vis bleek
welijks van invloed op de kaï
hart- en vaatziekten. Het bloe^lesterolgehalte veranderde nü
de bloeddruk ook niet. Vis ï
voeding is een uitstekende t
bron, zo beveelt Van Houweli
aan.

LLTB mist aanspreekpunt
bij provinciaal apparaat

Waarschuwing voor eenzijdige maatregelen erosiebestrijdi

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
vrouw en moeder

Finny
Smeets-Gubbels

danken wij u bij deze oprecht.
Dhr. Smeets
en kinderen

Landgraaf, december 1988
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 11 de-
cember as. om 11.00 uur in de kerk van deH. Berna-
dette te Abdissenbosch.

SACHS - 100% originele drukgroepen en koppelings-
platen, geen montageproblemen, 2 jr. garantie, direct uit
voorraad leverbaar. Kerp, In de Cramer 31, Heorlen.
Tel. 045-716951.
11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 7169511

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen
Geevers Nuth

Tel. 045-244242

Let op
DIT

VIGNET

Waarborgvoor
vakbekwaamheid
envertrouwen!

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Te k. ccvr. loop- + SLOOP-
AUTO'S, tel. 045-751399.
PEUGEOT 505 SR auto-
maat, bwj. '80 met alle ex-
tra's, uitzonderlijk mooi,

’ 4975,-. Tel. 045129080.
AUDI 100 5-cyl., automaat,
bwj. '84, met Ipg, sportvel-
gen etc. ’ 22.800,-. Tel. 045-
-229080.
Ford ESCORT 1.1 Bravo,
bwi. '84. zeer moo,

’ 10.950,-. Tel. 045-229080.
Toyota CELICA 2.0 ST
Liftback, bwj. '81, 5-bak,ra-diocassetterecorder etc.
’6950,-. Tel. 045-229080.
VW PASSAT Variant die-
sel bwj. '86, van eerste eige-
naar, als nieuw, ’24.900,-.
Tel. 045-229080.
MAZDA 626 GLX 2.0, auto-
maat, bwj. '85, met lpg_en
alle extra's, ’ 15.750,-. Tel.
045-229080.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt met
gar. te koop aan: Seat Ibiza
1-2 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 '80en 76: Opel Kadett 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 fe; Fiat 127 78; Alfa
Sud 1.5 '81: Mini 1000 78;
Allegro 130Ó 78. Inr. en fin.
jnog. Dond. koopavond.
Sri k. gevr. alle merken
AUTO'S Ook bedr.- en
Schade-auto's. 045-416239.

Kord ESCORT 1.6 L, met
>g. bjw. 1983, uitst. on-

gerh., ’ 9500,-. 045-416339.
i_e k. FIAT Ritmo 75 CL,
fcwj.'B3, apk tot '89, i.z.g.st,
jT2750,-. Tel. 045-323178.
Eebr. AUTO-ONDERDE-LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW enz. Robby's
Ïuto-onderdelen. Akerstr.

Trd. 350. Tel. 045-224123.
__EDRIJFSAUTO'S groot
«n klein, steeds 25 st. be-
stellers, bussen, minibus-
jes, grote en kleine bestel-lers, diesels, verlaagd en ;
Verhoogd, open en geslo-
ten, dubbele en enkele ca-tines, open laadbakken, di-verse luxe auto's in alle !
prijsklassen. Donny Klas- '«en 8.V., Meerssenerweg <219, Maastricht. Tel. 04_t-
|35222 of 043-634915. i

M. HOGEN- I
"HOUT biedt te koop aan: iOpel Kadett 1200 S hatch-
i>ack '84, le eigen.; Opel As- j
"cona 16S '83 le eigen.;
*BMW 525 Ipg als nieuw '80; ;

i Taunus 1600 de luxe 4
"drs. 77 inruiler. Fina. Gar.
Jlnr. mog. Wilehelrninastr.

_
,146, Hoensbroek. ]
Alfa GIULIETTA bwj. '81, j
-vr.pr. ’2950,-; Renault 5 ';bwj. '81 / 1450- APK. Hee- '.renweg 248, Heerlerheide. j
."ROVER 2300 S '82 kl. met-
-.blauw, a.nw. LPG ’ 7250,-. ."Tel.: 04492-3234.
LADA 2105 GL '83 le eig. {
irood, LPG i. perf. st. i-’2750,-. Tel.: 045-421207. {
RENAULT 4 GTL '84 kl. 1
-rood 45.000 km. ’4750,-. t■;Tel.: 045-420650. ï
'SAAB 900 GLS sedan '82 £
'kl. blauwmetall. stuurbekr. 1
.aut. ’8500,-. Tel.: 045- J
-454217. I
"ALFA 75 2.0 '86 le eig. kl. C.ivoor, stuurbekr. f 20.000,-. z
.Tel.: 04492-3234. i
'SAAB 900 GLi '82 kl. blauw
le eig. i.z.g.st. ’ 8750,-. Tel.: 1

,04492-3234. a
CITROEN BK 14 RE '84 kl.
rood 5-bak bijz. mooi -’8900,-. Tel.: 04492-3234. JMERCEDES 300 D '82 van \partic. Div. extra's, nieuwe 9banden en APK. 04492- o
"1981. 3
"RENAULT 5 TL '83 in z. f
goede staat en APK, bor- r
deauxrood. 04492-1981. k

Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
nabij markt Oirsbeek, tel.
04492-5261, biedt te koop
aan: Mercedes 280 SE, t. '82,
alle extra's; Toyota Cressi-
da Diesel, nw. model '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’8900,-; Renault 5
GTL t. '83 i.nw.st. ’ 5900,-;
Honda Accord t. '80

’ 2400,-; Golf t. '76 i.z.g.st.

’ 1700,-;Ford Fiësta 1300 S
t. '79 i.z.g.st. ’ 3200,-; BMW
320 t. '81 schuifdak i.z.g.st.
’6900,-; Mazda 626 Hard-
top coupét '80 ’ 3900,-. Re-
nault 18, t. '82, Ipg, ’ 3900,-;
Fiat Uno 55 S, t. '86,

’ 10.500,-;Alfa Giulietta 1.6,
t. '81, ’3900,-; Opel Manta,
t. '77, ’ 1900,-; Peugeot 305
GR, Ipg, t. '82, ’3500,-;
Toyota Starlet Station, t.
'80, ’2900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t. '81, ’ 2900,-; Opel As-
cona 1.6 S Hatchback, t. '83,
’8900,-: Opel Ascona 1.2, t.
79, ’2900,-; Opel Rekord
Diesel Autom, t. '81,
’3250,-; 3x Opel Ascona,
77-78-79, va. ’ 1600,-; Ford
Capri, t. '77, ’1400,-; VW
Passat t. '81, ’3750,-; Maz-
da 616, t. '79. ’1900,-; 2x
Crysler Talbot, vanaf
’1250,-; Datsun FII, 3x,
vanaf ’ 1400,-; BMW 1602,
i.z.g.st._72, ’2200,-; Manta-
A GTE i.stv.nw. '75,

’ 7500,-; Renault 4, verl. ch.,
t. '83, ’3400,-; div. goedko-
pe inruilers. Atle auto's met
recente APK. Inruil, finan-
ciering mog. Geopend van
10.00 tot 19.00 uur; zat. tot
17.00 uur.

Diamanten
occasions

Volvo dealer
Veders

Porsche 911
SC coupé

zwart 1979, alle originele
extra's, auto verkeert in ab-
solute nieuwstaat.

Ford Escort
XR3I

zilvermet., schuif/kantel,
zeer mooi, 69.000 km,
1984.
Volvo 360 GLT

2.0 inj.
sedan, rood, zeer sportief,
alle extra's. 30.000 km,
1987.

Volvo 740 GL
Estate

blauw/groenmet., nivomat,
schuif/kanteldak, audio,
necam LPG 70 I. onder-
bouw, 103.000 km, 7-'B6.

Volvo dealer
Veders Sittard

04490-10342.
Te koop Opel ASCONA 16
bj. '77, ï z.g.st. Prijs ’ 1850,-.
Tel. 045-228294.
Te k. HONDA Accord bj.
'79, apk 15-8-'B9, vr.pr.
’1300,-: Opel Rekord bj.
78 apk 8-11-'B9, vr.pr.

’ 1050,-. Inr. mog. Tel. 045-
-229459.
Te k. HONDA Civic bj. '83
i.z.g.st., zilverkl., sunr.dak,
trekh., radio-cass., apk gek.,
vr.pr. ’ 6250,-. Heerlerweg
99, Hoensbroek.
Te k. MITSUBISHI Colt
GLX 1400 bj. 79 apk tot 28-
-3-'B9, km.st. 75.000 m. sun-
roof-dakje, stereo radio-
cass. pr. 2850,-. Tel. 04498-
-52956.
HONDA Civic '84 i.z.g.st.
’6850-, apk. 04490-10165.
OPEL Corsa 1200 S bj. '83

’ 7750- i.nw.st. 04490-
-24937.
DATSUN Bluebird '81, aut.Zien is kopen. Op deKnip
63, Kerkrade-Terwinselen.
Te k. GOLF GTI 1800 bj.
'83, verlaagd met.zwart, alu.
velgen, Quatro grille. 045-
-457134.
Te k. CITROEN GSA Spe-
cial bj. '81 met LPG,
i.stv.nw. Tel. 04752-2047.
Te k. Opel MANTA i.g.st.
bj. eind 78. Tel. 045-323347.
Opel REKORD 2.0 S bj. '83,
LPG, vr.pr. ’ 10.500-
-i.z.g.st. Na 16.00 uur Heer-
lerweg 78, Voerendaal.
Te k. Ford ESCORTKR 3 i
bj. '83 kl. zwart, i.z.g.st.
Rijnstr. 4, Beersdal-Hrl.
Inruil koopje 4-drs. HON-
DA Civic '78, kl. groen, nw.
band., apk tot dcc. '89, pri-
ma motor, le lak ’ 1500,-.
Autobedr. Boschker + Zn.,
Heerlerweg 67, Voerendaal,
tel. 045-751605.
CITROEN GSA Break, sta-
tioncar, '82, le lak, kl.
blauw, optimale cond., zeer
lage prijs. Inr. mog. Auto-
Dedryf Boschker + Zn.,
Heerlerweg 67, Voerendaal,
jel 045-751605.
rOYOTA Little Ace bestel
lanh. uitv. 6 pers. '82 met
pg, kl. blauw. Inr. mog.
_utobedr. Boschker + Zn.,
rleerlerweg 67, Voerendaal.
Dpel REKORD 2.0 S 1985
alvergriis, 4-deurs, LPG,
.z.g.st. Prijs ’ 1.2.500,-. Tel.
M5270999. i
re k. Honda PRELUDE <lut. m. '81, nwe. uitl., 'ichuifd., pets apk, i.z.g.st., 'o-.pr. ’4500,-. 045-211332.
/OLVO 245 GL 79 3750,-; ISpel Rekord 2 1. 78 Ipg ,
.750,-; OpelAscona aut. 78 ,
750,-; Opel Manta 78 -750,-; Honda Civic '81 aut. '1250,-; Mazda 929 79 900,-: 1
.ësta 1100 77 1.000,-. Inruil 'nog. 045-211071, Overbroe- 1
:erstr. 54, Hoensbroek. (

Gebrs. Dominikowski
biedt aan: OPELKadett 1.3
LS, div. extra's, antraciet,
'87: Kadett 1.3 GS, div. ex- itra's, wit, '86; Kadett 1.3 S
luxe, 5-drs., wit, 76.000 km,
'80; Manta 2.0 GTE, zilver-
met., i.z.g.st., '81: Ford Es-
cort 1.3 Ghia, 5-drs., groen-
met, '82; Escort L 6L.
3-drs., geel, '82: VW Golf
CL, groenmet., 3-drs.,
i.st.v.nw., '82: VW Polo GT
coupé, rood, 83; 2x Datsun
Cherry, goudmet. + rood, T
'80; Mazda 929 coupé, zil- ;
vermet., i.z.g.st., APK,

’ 1500,-. Inruil, garantie + !financ. mogel. Autobedrijf .Gebrs. TDominikowski,
Kantstr. 48, Übach o. iWorms-Landgraaf, tel. 045- '.326016.
VOLVO 340 GL, '80,
’3500,-; Toyota Corolla,yBO, ’3750,-; Volvo 360
GLS, '83, ’9750.-; Volvo '240 GL,'Bl, ’ 7250,-; Volvo
264 GLE, '80. ’5500,-;
BMW 316, '82, ’8250,-; Ci-
troen GSA Pallas, '81,
’1750,-; Opel Manta, '78, '■’2750,-; Mini Special, '80, '’ 2250,-; Ford Granada, '82,
’6750,-; Ford Transit, '80, !’1750,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Te koop div. gebruikte ON- :DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto- iren. 045-216475 of 727711. ;
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse 1
SCHADEAUTO'S. Te bevr. i
Ganzeweide 59, Heerlerhei- <de. Tel. 045-727711 en ;
216475. ;
Opel Kadett diesel, '83; '■Opel Kadett L 1300 junior,',
'84; Ford Orion 1.6 L, met ,
Ipg, '85, ’ 14.750,-; Opel Ka- ,
dett 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., j'86, ’ 23.750,-: Opel Kadett i1.2 S, '80, ’5250,-; Ford iSierra Diesel, '83, ’9000,-; 'Opel Rekord Berlina 2 L,
'85, ’ 12.000,-; Ford Taunus ,
1600 Bravo, '81. ’5750,-; iVW 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- j
ringsstation. Autobedrijf .STAN WEBER, Baanstr.
38, Schaesberg. 045-314175. ;
Te k. gevr. sloop- en SCHA- ,
DEAÜTO'S, tev. een goed -adres voor auto-onderde- '■len. Autohandel en slopery
Gebr. Maat, Eindstr. 10,
Brunssum, tel. 045-258921. |
BMW 315 t. '83, veel extra's. (
bijz. mooi ’ 7950,-. St. Mar- .tinusstr. 31, Kerkrade-West. ,
VWKEVER bj. '72, 100%. 1
jr. Apk, ’2500,-. Tel. 045- ;
423750. ;
Tek. Auto BIANCHI Al 12;
E, bj. '78, 63.000 km, apk
2-12-yB9, i.z.g.st. ’1150;-. j
045-452008. \
Te k. OPEL Ascona, bj. '80, iAPK nov. '89, LPG, dubb.
spiegels, sunroof, trekhaak, "Konis Pioneer radio-cass. '■met anti-diefst.slede, zeer <goede auto. Tel. 04490- 152942. i
Te koop RENAULT 18 TS j
bjr. '79, APK aug. '89, kleur ■blauwmet. Vr.pr. ’1250,-. itel. 045-751251. ;
T.k. VW POLO LS bj. '79 .
met APK ’2950,-. Baron iMakaystr. 65, Heerlen. 045- 1728454. <
TE k. AUDI 100 Avant 5 ;
cyl., bjr. '79 + APK i.z.g.st. i

’ 1350,-. 045-720951. .
T.k. Honda CIVIC bj. 1979, .APK nov. '89 ’ 1750,-. Ba- <ron Mackaystr. 65, Heerlen. 5
045-7284554. ]
Mooie Ford TAUNUS '80 <apk l-'9O, 100%, m.o.z. LPG
f2500,-. 045-225913. ;
MERCEDES 280 S '82 kl. <antraciet, lederen inter., i
Ipg, ijDerf.st. ’19.500,-.
04.92-3234. J
MAZDA 323 bj. '79 apk li.z.g.st. ’1450,-. Tel. 045-
-720951. j
Te k. gevr. AUTO'S en be- c
drijfsauto's, sloop- of scha- 1deauto's geen bezw. 045- 4723076 b.g.g. 045-727742. 1

2CV6 ]
Special blauw '83 I
Club blauw '83 }
Clubrood '84 j

Visa
11Lblauw '82 c
Chrono wit '83 ï
11REwit '86 s

BK r
14wit '83 '*14wit '8687 o
14Ewit '86 ï
14RE '85.8687 v
19Ewit 86 1
14Royal '86 _
14Leader '86 Jj

Diversen f
Honda Prelude '81 „
Opel Kadett '81 '86 r
Opel Ascona '83 _
VW Passat CL-5 (var.) '83 _

Citroen Van Roosmalen s
Wilhelminasingel 58-62 i
Maastricht, 043-215154. e

Te k. Opel RECORD 2.0 S, f
okt. '83, goudmet., met ge- T
tint glas, trekhaak, radio, E
verzwaarde veren, km.st. ’118.000, i.z.g.st. met Opel
gasinstall. Prijs ’11.000,-. £Voor afspr. bellen 045- -411924. Romeinenstr. 19 T
Kerkrade. i.
Van le eig. VW PASSAT f?
1600 GLS, do. blauw, bwj. -
'81, 5 versne., trekh., sunr., T
120.000 km, ’7000,-. Tel. '8
045-442274. T

MERCEDES 240 TD '78:, in-
ruil mogelijk ’7750,-. Tel.
045-211071.
Te k. KADETT City bj. '76,
spoilers, alu velgen, enz.Nieuwstaat. Spaarweiden 9
(Namiddagse Driessen),
Übach o. Worms, na 19 va.
Mooie DERBY GLS bj. "'BO,
apk, vr.pr. 2550,-. Bergplein
9, Hoensbroek.
Fiat RITMO 65 CL bjr. '80,
i.z.g.st. APK. vr.pr. ’ 1000,-.
045-422217.
Te k. Opel KADETT lbjr.
eind '80, motor def. ’ 225 0,-.
Tel. 045-316940.
LUCAR Automobielen Oc-
casions-centrale, Kerkrade.
Mercedes 190 E wit type '87
verlaagd schuifdak eixz.:
Mercedes 200 '87 rood
26000 km gelopen nieuwsit!
Mercedes 350 SLE sport
div. ace.' Mercedes 300 die-
sel .83 zilver; HondaAccord
laatste nieuwe type 4-d.rs.
EX uitv.: Honda Prelude
'85, EK 4 wld., rood met;.,alle ace.' Honda Civic '85
zilver; Honda Accord '83
nieuw modelEX uitv.: VW
Golf '85, 4-drs. wit 1600 CC;
VWPassat combi '86 brons;
Mitsubishi Turbo station,
zeer snelle coupé type '83:
Mitsubishi Galant EX '8!)
brons, 4-drs. GLX; Toyota
Celica ST '85 groen met.
27.000 km. gelopOen; Audlt
100 '86 zilver 16000km gelo-
pen; Audi 80 GT coupé
groen met.; BMW 316
3x84/86 alle ace. zilver,
rood-BMW 728 i, '83 antra-
ciet; R 5 Turbo '83 wit; Golf
GTI '81 zwart; Mazda 323;
Mazda 626 'BÓ/'B5; Nissart
Cherry '85, 5 versn. luxe
uitv. div. bedrijfswagens,
stationcars, Opel Rekord
combi '82, Mitsubishi com-
bi '83' Fiat bus '85 nieuw
type ’8750,-; Iveco R 5'84
rood, spatbordschade
koopje, jeep type Rancho
2x'Bo/'B3 zilver; BMW 320
2x v.a. ’ 1500,-; Opel Kadett
1300 model GSI rood 15
mnd. oud ’lO.OOO,- onder
nw. priis. Div. inruilwagens
v.a. ’750,- met APK, inruil
en financiering, erkend
APK-station, alle repara-
ties. Speciale aanbiedingen
van accu's, uitlaten en ban-
den. Hoge kortingen! Ger
Lukassen Auto's Holzstr.
67, Kerkrade, 045-456963.
Mooie MERCEDES 280CS
aut. bj. '78 APK nw. banden
met sportv. vr.pr. ’2850,-
-evt. mr. mog. 045-423973.
Simca 1100 met lift v.
rolstoelvervoer

045-458480, Kloosterra-
derstr. 91, 6461 CB Kerk-
rade
Te k. MAZDA 323 i.z.g.st.
APK bj. '81 koopje, tel. 045-
-420048.
Te k. Ford TAUNUS bj. '78
4-drs. APK juni '89 ’ 550,-
Aartshertogenstr. 16, Ka-
kert-Schaesberg.
Zuinige DATSUN 100 A
FII coupé '78 APK 22-l-'9O.
Koopje ± ’875,-, 045-
-323796.
Opsporing verzocht. Wij be-talen de hoogste pnjzen
voor uw oude TOYOTA Ca-
rina, Corolla, Cressida, Da-
tusn Violet, Bluebird, 120Y,
140Y, Renault 18, Peugeot
505, 504, Toyota Hiace, Dat-
sun Urvan, VW Bus. Te-
vens in- en verkoop alle
merken auto's. Locht 85.
Kerkrade-West 045-425858
of 325955.
Tek. Opel REKORD bj. '85
als nieuw mr. mog., tel. 045-
-316940.
AUTO VONKEN occa-
sions: geselecteerd-gecon-
troleerd-gegarandeera.
Mercedes 230 E autom. v.
extra's '86; Mitsubishi 2.5
ID Pajero wagon van '87;
Sierra 2.3 L. diesel laser '86;
Sierra 1.8L. combi laser '86;
Orion 1.4 L. CL '88; Orion
1.6L. diesel '85; Orion 1.6L.
Gl '83; Escort 1.4 L. Bravo
'88; Escort 1.3 L. laser '86;
Escort 1.6 L. Bravo '84; Es-
cort 1.3 L. Bravo '84; Escort
1.1L. laser '84; Escort 1.6 L.
Bravo '83; Audi 80 1.6 L.
diesel '86: Corolla 1.3 L. DX
12 Valve '86;Fiat 1.0L. Uno
15 '86'Hyundai 1.3 L. Pony
XP '86; Kadett 1.2L. LS '86;
Kadett 1.2L. LS '85; Kadett
1.6L. diesel '84; Corsa 1.2L.
LS '84; Golf 1.6L. diesel '85;
Peugeot 1.5 L. 305 GL '85;
Daihatsu 1.0 L. Charade TS
85; Passat 1.6L. 5D CL '84.
Diverse goedkope inruil-
ivagens. Wijngaardsweg 8,
Heerlen/Hoensbroek, tel.
)45-212459.

rOYOTA Corolla luxe be-
itel diesel 5-bak, kl. wit, bj.
84. gr. kent., lage prijs. In-
"uil mogel. Autobedrijf
3oschker + Zn., Heerler-
veg 67, Voerendaal, tel.
145751605.
VDTSUBISHI Colt 1200GL
d. beige, apart mooie auto,
1981, optimale cond. Inr.
nog. Autobedrijf Bosch-
cer, Heerlerweg 67, Voeren-
laal, tel. 045-751605.
_ENAULT 4 F 6 combi sta-
ioncar m. '84, rood, opti-
nale cond. Afkomstig van
■yksinstantie, mr. mog.
Autobedrijf Boschker,
ieerlerweg 67, Voerendaal,
145-751605.
re k. GOLF diesel '78
.z.g.st. met orig. velgen, en[olïblaat ’ 1600.-. Tel. 045-
-141567 voor 15.00 uur.
?e k. gevr. sloop-en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100- tot

'5000,-. 04490-43481.__ k. CHIROCCO apk,
.z.g.st. Tel. 04499-3398.
'e k. MINI Clubman 1100
z.g.st., apk 11-'B9, le eige-
taar, vr.pr. ’ 1550,-. Tel.
4490-20066.
'ek. Ford FIËSTA KR 2 bj.
52 i.z.g.st.’ 7250,-. Inr. kan.
'el. 453572.

HEERLEN - Ben Romijn (63), oud-
hoofdredacteur van het Limburgs
Dagblad, vertrekt eind januari as.
naar Honduras. Hij wordt daar zelf-
standig adviseur van hoofdredactie
en directie bij het dagbladLa Pren-
sa.

Wisconsin
Om het risico van de pioniers in te
dammen heeft de LLTB de provin-
cie gevraagd financieel bij te dra-
gen indien de opbrengsten achter-
blijven. De provincie heeft daar
nog geen ja tegen gezegd. 'Wel is
men van plan 1,3 miljoen gulden

" de aanleg van waterbassins»
dalen, alhoewel dit niet direP
oorzaak wegneemt zullen ba5
wel bijdragen tot vermindering
de problemen bij hevige P*
buien. Volgens Van den Berg!"
sen deze maatregelen het prob'
voor 70 tot 90 procent op.

" Ben Romijn, oud-hoofdredacteur van het Limburgs Dablad,
reist in januari naar Honduras.

Oud-hoofdredacteur
Limburgs Dagblad

adviseur in Honduras

Thijssen uitte die zorg in een bij-
eenkomst van de Heidemij te Roer-
mond waar het 'landelijk gebied'
centraal stond.

uit te geven voor onderzoek al
universiteiten van Amsterdam
Utrecht naar de toepassing
niet-realistische perceelsvol
en maten volgens het zogeno*
Wisconsin-systeem. Dit geld
beter en effektiever besteed
den. Deze 'studeerkameropl"
gen' bieden volgens Thyssen
nig soelaas.

Hij stak bij die gelegenheid een
waarschuwende vinger op richting
provinciebestuur over de aanpak
van het erosieprobleem in Zuid-
Limburg. Volgens hem heeft de
LLTB een eigen verordening in
voorbereiding waarin een aantal
dwingende maatregelen is opgeno-
men.

Over de aanpak die het provil
bestuur m.b.t. de erosieprobl'
tiek liet ir. F. van de Bergh zid1
Volgens hem is de basis het'
slagstelsel dat ook elders in dl
reld zijn nut bewezen heeft. D'1
staat uit:

'Die verordening zal natuurlijk niet
worden ingevoerd wanneer de pro-
vincie overgaat tot maatregelen die
wij onverantwoord vinden', aldus
Thyssen. " natuurtechnische maatrei

waaronder vijf meter brede $
stroken op de hellingen en ff
nen in de dalbodems. Boveï
moeten alle akkerbouwhelÜ
steiler dan 15 procent omgev»
worden tot grasland.

Dat het de LLTB ernst is blijkt uit
het feit dat een vijftiental boeren
zich bereid heeft verklaard als 'pio-
niers' te fungeren en binnen afzien-
bare termijn wil experimenteren
met de teelt van bodembedekkers
in bieten en snijmais. 'Dit terwijl zy
grote oogstrisico's lopen', zegt hij. " wijzigen van de manier

grondbewerken zoals het v«'
men van de vruchtwisseling e"
wijzigen van teeltsystemen

Meer mensen naai
alternatieve geneze

In het kader van de Ontwikkelings-
hulp is Romijn door het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond
(NCW) aangezocht voor deze onbe-
zoldigde baan. Samen metzijn echt-
genote zal hij in eerste instantie drie
maanden blijven in dit Latijns-
Amerikaanse land. La Prensa, dat
uitgegeven wordt in de 500.000 in-
woners tellende stad San Pedro
Sula, telt 100.000 abonnees.

is wanneer bezoeken aan alten1
werkende huisartsen worden
geteld. Mensen die de neiging
ben naar een alternatieve gene.
gaan hebben een hogere 'me»1
consumptie' als geheel dan dei
die niet naar de alternatieve ff*
gaan..

Het is niet uitgesloten dat Romijn
na zijn Hondurese periode opnieuw
wordt gevraagd voor soortgelijk
werk in andere ontwikkelingslan-
den. „Die beslissing ligt uiteindelyk
bij het NCW. Maar ik ben er wel
voor in".

lenaar Romijn, die in maart 1987 by
deze krant gebruik maakte van de
VUT-regeling, wil vooral niet als de
„wijze Nederlandermet het opgehe-
ven vingertje richting Honduras
gaan", zoals hij hetzelf uitdrukt. „Ik
ga meewerken aan een onderzoek
bij die krant, in het kader van een
her-oriëntatie binnen de dagblad-
journalistiek aldaar. Wat zyn bij-
voorbeeld de invloedenvan het me-
dium televisie op een krant. Ik ga er
dus geen hooggeleerdenonsens ver-
kondigen, maar als man van de
praktijk adviezen geven." Het ligt
uiteindelijk in zijn bedoeling om in
Honduras een aankomend manager
te vinden die in Europa stage komt
lopen bij een dagblad. „En dat die
persoon dan, met die Europese ken-
nis op zak, teruggaat naar Honduras
om een en ander in de praktijk te
brengen."PUM ('Programma Uitzending Ma-

nagers') is een project van het NCW,
met de bedoeling om Europese ken-
nis over te dragen op ontwikke-
lingslanden. Het Fonds van de Gra-
fische Bedrijven in Nederland heeft
toestemming verleend voor dit ini-
tiatief. De Spaans sprekende Heer-

HEERLEN - Steeds meer mensen
raadplegen een alternatieve gene-
zer. Tussen 1985 en 1987 nam het
aantal contacten van patiënten met
alternatieve genezers toe met dertig
procent. Het aantal mensen dat een
alternatieve genezer raadpleegt
steeg in dieperiode met twintig pro-
cent. Dit blijkt uit een artikel in het
Maandbericht Gezondheidsstatis-
tiek van het CBS. Uit de cijfers
blykt ook dat het aantal 'alternatie-
ve' contacten nog aanzienlijk groter

Ruim vijf procent van de bev<>^raadpleegt een alternatieve ff\Vrouwen, personen tussen de ,t

60 jaaren personen met een m 1
bare of hogere opleiding gaal11
verhouding het meest naar de
natieve genezer. Het zyn *;
mensen die lang met een a3^ning sukkelen, die hun eig*^
zondheid ervaren als minder
of zelfs slecht.

’Tekortkomingverantwoordelijkheid’

Gemeente bekritiseerd
over Zeswegen-beleid

Het gaat dan vaak om rugklac j
reumatische aandoeningenefl 2
ningsklachten. Een heel belang
andere reden is dat men geC
heeft gevonden by dereguÜe*\
neeskunde.

In de genoemde periode zü|^
meer mensen naar de alte^werkende huisarts gegaan, efl t
die huisartsen dan voorna^naar de homeopatisch werJ;i
huisarts. Worden de contacte"^alternatief werkende huis^meegeteld, dan verdubbelt P j
noemde aantal tot 12,6 miljoen,
tacten door in totaal 12 procC
de bevolking.

Mensen die de alternatieve ff
bezoeken gebruiken ook iets,
medicynen op recept dan n 1
die dat niet doen.

HEERLEN - Milieu-biologe José
Höppener vindt de manier waarop
de gemeente Heerlen de bewoners
van Zeswegen voorlicht over het
bodemonderzoek in die wijk, niet
overtuigend. In een brief aan het
college van b en w wijst zy er op dat
in de wijk veel klachten zijn over
ademhalingswegen, astmatische
bronchitis, allergische reacties,
prikkelende ogen, huiduitslag en al-
gemene malaise.

begin ik te denken aan een ernstige
tekortkoming in bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid. De bewoners
zoeken iemand die niet meteen ba-
gatelliseert, maar echt luistert, in-
ventariseert en advies geeft."

De milieu-biologe schryft dat de ge-
meente beter naar de bewoners had
moeten luisteren. „Die wisten al
voor de ophef in de pers dat kolen,
sintels, brokjes pek en andere onge-
rechtigheden op sommige plaatsen
aan de oppervlakte liggen."

Volgens Höppener brengen sommi-
ge bewoners hun klachten in ver-
band met de lucht in huis. „Het ligt
dan ook voor de hand om van een
aantal geselecteerde huizen de
kruipruimtelucht, maar ook de bin-
nenlucht bij het lopend onderzoek
te betrekken. In 'verdachte huizen'
moet ook onder de kruipruimte bo-

demonderzoek worden gedaan."

De milieu-biologe verbaast zich er
verder over dat de gemeente te ken-
nen geeft nog weinig te weten van
de uitwerkingvan PAK's. In februa-
ri 1988 heeft het ministerie van
VROM nog een uitgebreid rapport
gepubliceerd over dePAK's-proble-
matiek aldus Höppener. Volgens
dat rapport is de uitwerking van
PAK's veel bedreigender voor de
wijk dan de gemeente de bewoners
onlangs op een informatie-avond
deed geloven.

„De bewonersvereniging zal geen
genoegen willen nemen met de ex-
tra welzijnswerkers en betere voor-
zieningen zoals op de voorlichtings-
avond zijn aangeboden. Zij hebben
vertrouwensartsen nodig, of een
goed ingelichte huisarts, maar geen
psychiater."

Voor alle typen alternatieve é.
is de hoeveelheid werk to*
men. Het genoemde artikel v
Homeopathie, acupunctuU 1"^tuurgeneeswijzen, magnetise
ranormaal en 'overige.

Tussen 1981 en 1987 is het
mensen dat een alternatieve
zer raadpleegt verdubbeld.

Dit hoeft geen enkel verband te
houden met de bodem, of met de in
huis gebruikte bouwmaterialen of
andere omstandigheden, aldus
Höppener. „Het kan zuiver toeval
zijn. Maar wanneer deze signalen
worden verwaarloosd, of wanneer
de overheid niet verder komt dan
een verwijzing naar sociale status,

ROERMOND - ir. F. Thijssen, hoofd van de Dienst Grotf
ken bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB),
bij het provinciale apparaat in Limburg een aanspreek!
voor de landbouw. Een sectie landbouw binnen dat appa
kan volgens hem niet gemist worden bij het voorbereiden
beleid voor het landelijk gebied.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Limburas Daablad



Therapeuticum met specialisten in Valkenburgs kuurcentrum

Ook medische behandeling
in Thermae 2000 mogelijk

Pijnpatiënten
Volgens de Pijnstichting zyn er in
Nederland naar schatting minstens
600.000 chronische pijnpatiënten,
voor wie jaarlijks voor enkele mil-
jarden aan ongedifferentieerde me-
dische zorg wordt uitgegeven. De
stichting steltzich ten doel om chro-
nische pijn zowel preventief als cu-
ratief te bestrijden.

Sommige uitingen van pijn zijn niet
te genezen, maar de pijn kan drage-
lijk worden gemaakt door een pa-
tiënt te leren ermee om te gaan. Ge-
ringe bekendheid van de pijnoorza-
ken en het ontbreken van opvang-
mogelijkheden voor pijnpatiënten
worden nog als knelpunten ervaren.
Maar de Pijnstichting acht Thermae
2000 een ideale mogelijkheid voor
de opvang van pijnpatiënten. —

Huisartsen
waarschuwen
voor aanleg

Oost-westbaan
GELEEN - De Limburgse huisart-
sen vinden dat de nadelige gevol-
gen van nachtvluchten voor de
volksgezondheid serieus moeten
worden betrokken in de besluit-
vorming over de aanleg van de
Oost-westbaan op vliegveld Beek.

Hun vereniging, de Plaatselijke
Huisartsenvereniging (PHVj, heeft
minister-president Lubbers en alle
fracties in de Tweede Kamer giste-
ren een motie gestuurd, waarin
deze mening kenbaar wordt ge-
maakt.

De huisartsen stellen daarin dat
momenteel in toenemende mate
medisch-wetenschappelijke gege-
vens beschikbaar komen over de
schadelijke gevolgen van nacht-
vluchten voor de bevolking. Ze
hebben wetenschappers van dt
Groningse universiteit in het zoge
naamde IVEM-rapport vastgesteld
dat heel lichte geluidsbelastinger
al leiden tot slaapverstoringen er
zelfs ontwaakreakties.

De PHV vindt dat de overheid nie
aan dergelijke gegevens voorbi
kan gaan, alvorens ze besluit vooi
vliegveld Beek al dan niet een aan
wijzingsbeschikking af te geven
nodig voor de aanleg van de twee
de start- en landingsbaan.

van onze verslaggever

Brand Bier eerste
sponsor van WMC

VALKENBURG - In het
kuurcentrum Thermae 2000 in
Valkenburg zal, kort na de
opening eind januari volgend
jaar, ook een vorm van medi-
sche behandeling mogelijk
zijn. Er komt een therapeuti-
cum dat uit twee afdelingen
zal bestaan, waarvoor de bena-
mingen 'medi-check' en 'me-
di-kuur' zijn gekozern. Aan dit
therapeuticum zullen verschil-
lende specialisten worden ver-
bonden zoals een cardioloog,
longarts, rheumatoloog, keel-,
neus- en oorarts en huidarts.
De direktie van Thermae is
druk doende die specialisten
aan te trekken. Binnen de or-
ganisatie van Thermae 2000
zullen zij resorteren onder een
eigen stichting 'Prevento-
rium'. Bovendien zal aan het
therapeuticum ook de al lan-
ger bestaande Pijnstichting
Nederland, gevestigd in Den
Helder, deelnemen.

directeur drs. M. Jaminon: „Ik geef
toe dat er flink is onderhandeld.
Maar we hebben elkaar toch gevon-
den, op basis van coöperatie. Bo-
vendien, ons bedrijf heeft inzake
ondersteuning aan culturele mani-
festaties inLimburg een naam hoog
te houden. Dat heeft ook meege-
speeld".

Hoofdsponsor
Binnen twee maanden hoopt de
WMC-organisatie overigens een
hoofdsponsor voor dit mammoet-
muziekfeest te vinden. „Gesprek-
ken daarover lopen", zegt Van de
Weyer.

van onze verslaggever

i JLRE - De organisatie vanlil Wereld Muziek Concours
I MC) heeft de eerste grote
j _°nsor in huis weten te halen.i *stuursleden van het evene-*nt dat in juli 1989 inKerkra-

gehouden, vonden in
> yi, nmklijke Brand Bier een
j/"-schieter die voor een fiks

in de kosten zal bijdra-
'li. 1 -^e brouwer uit Wylre
ef .S in ruil daarvoor acte desence geven tijdens een-

neven-evenementen ge-
* die drie weken in juli.

" De westelijke vleugel van de in aanbouw zijnde Thermae zullen onderdak bieden aan het the-
rapeuticum waar medische behandelingen zullen worden verricht. Op defoto staat Thermae-
direkteur Henk Verschuur geflankeerd door (links) geologisch adviseur dr Martin Bles en
(rechts) bouwkundig adviseurLeo deBruyn. foto: widdershoven

De begroting van het WMC be-
draagt 2,7 miljoen gulden. Ruim 8
ton komt binnen via subsidies
(overheid, provincie en gemeente).
Het resterend bedrag, een kleine
twee miljoen, wil men ontvangen
via o.a. sponsors, entreekaarten en
tv-rechten.

In de afdeling 'medi-check' kan
men zyn algemene gezondheidstoe-
stand en conditie laten 'chequen'.
Populair gezegd komt dat neer op
een keuring van alle lichaamsfunk-
ties. Er komen vragen aan de orde
zoals: zyn hart, longen, lever en an-
dere organen nog gezond, is het ge-
wicht wel in orde, moet de algeme-
ne conditie verbeterd worden. De
medische keuring zal resulteren in
een advies. Dat kan betrekking heb-
ben op voeding, een verandering
van levenswijze omvatten of meer
bewegen inhouden. „Wat dat laatste
betreft kan men een uitgewerkt be-
wegingsprogramma aangeboden
krijgen dat dan onder begeleiding
en voortdurende controle in ons

gymnasion kan worden afgewerkt,'
zo schetst direkteur Henk Ver

schuur het belang voor de Thermae
zelf. Hy wijst er evenwel op dat men
daartoe in het geheel niet verplicht
wordt. Men kan zon programma
ook elders afwerken.Onterecht EG-subsidies opgestreken

Boete voor kaasfabriek

Volgens direkteur Verschuur wordt
het therapeuticum van Thermae
2000 een aanvulling op de bestaan-
de eerste en tweede lijns gezond-
heidszorg. Er moet daarmee een
wisselwerking ontstaan. „Overleg
met de specialisten zal daaraan
mede een structuur moeten geven,"
aldus de Thermae-direkteur, die
verwacht dat de medische faculteit
van de Rykuniversiteit Limburg de
behandelingsresultaten in het the-
rapeuticum tot onderwerp van stu-
die zal maken..

lt ö van deWeijer (WMC) is 'blij
ii lr *J.ts met deze eerste grote spon-

K j het niet alleen is geworden
b«J,SIs van 6eld. Het is ook eeni.^stie van vertrouwen, en zoiets. ldJe niet op papier zetten.
il >J;e voorbye maanden is er overi-

J s keihard onderhandeld over dit
.nsorcontract. Want ook een an-
jjje brouwerij (vermoedelijk Am-
rin 'er) was in de markt en even-
-8 jiS bereid een pittig bedrag neer te,j!eil_om bij het WMC present te
JtDe 'Koninklijke' uit Wylre trok
~Jnde_gk aan het langste eind.

,BV^l geld er met deze sponso-rs is gemoeid, wensen nochs*d noch het WMC-comité (al-,. .n \°P dit moment) bekend te ma-
thrt et 6aat m ieder geval om vele
duizenden guidens. Brand Bier- In de Thermae wordt dan een be-

handeling gegeven die past in de
mogelijkheden van het kuurcen-
trum. Die liggen in de eerste plaats
op balneologisch gebied, dat wil
zeggen behandeling met behulp van
het mineraalrijke water dat op de
Cauberg in Valkenburg is aange-
boord en dat van Duitse deskundi-
gen het predicaat heilzaam heeft ge-
kregen. Ook fango's, pakkingen met
geneeskrachtige modder, zullen er
worden toegepast.

Deze vorm van medische behande-
ling is bedoeld om gezondheidspro-
blemen te voorkomen. Daarnaast
kunnen ook mensen die gezond-
heidsklachten hebben in het thera-
peuticum terecht in de afdeling 'Me-
di-kuur'. In principe komt iemand
daar terecht na verwijzing door een
huisarts of specialist.

Hy is van mening dat bij de juiste
structuur de kosten van een kuur of
behandeling in de Thermae door de
verzekeringsmaatschappijen be-
taald zullen worden, in elk geval ge-
deeltelijk. „Een optimale gezond-
heid en een goede lichamelijke con-
ditie is verder ieders eigen verant-
woordelijkheiden men zal daar dus
best geld aan willen besteden. Maar
ik kan me ook voorstellen dat het
bedrijfsleven belang heeft in een
goede conditie van zijn medewer-

De officier van justitieen de kaasfa-
briek hebben veertien dagen tijd
om tegen het vonnis in beroep te
gaan.

Beroep

ber jongstleden een boete van een
half miljoen gulden tegen het be-
drijf en vier maanden gevangenis-
straf waarvan twee voorwaardelijk,
plus een geldboete van 20.000 gul-
den tegen de verantwoordelijke di-
rekteur.

ROERMOND - De rechtbank
in Roermond heeft Vonk's
Kaas Inkoop en Produktie

port met subsidies, afhankelijk van
o.a. suiker- en vetgehalte van de
kaas.

Holland BV in het Middenlim-
burgse Melick veroordeeld tot
een geldboete van 25.000 gul-
den wegens valsheid in ge-
schrifte. De uitspraak was aan-
zienlijk lager dan eis van de of-
ficier van justitie tijdens de
rechtzitting veertien dagen ge-
leden. De kaasfabriek heeft
EG-formulieren bestemd voor
de export naar landen buiten
de Europese Gemeenschap
onvolledig ingevuld waardoor
ten onrechte exportsubsidies
werden geïnd.

Directeur Cees Vonk werd vrijge-
sproken van hetgeen hem tenlaste
was gelegd.
De kaasfabriek en haar direkteur
waren voor de rechter gedaagd door
officier van justitie mr. J. van den
Hark. Deze vond dat het bedrijf
doorvalsheid in geschriftete plegen
in totaal 650.000 gulden ten onrech-
te aan exportsubsidies heeft opge-
streken. Dat was aan het licht geko-
men tijdens een invalvan de Fiscale
Inlichtingen en Opsporingsdienst
(FIOD) in 1986.

Het bedrijf zou in de fout zyn ge-
gaan by een levering van een party
kaaspoeder in 1983 aan Libië. Toen
van de vracht een monster werd ge-
nomen bleek het om een andere
kaas te gaan dan volgens de douane-
formulieren.
Voor de officier van justitie stond
het vast dat hier opzet in het spel
was geweest. Hij eiste op 25 novem-

Toch onderzoek
bij ZZL naar
gebruik geldnanvullingsfonds

- Bij het zieken-
S^s Zuidelijk Zuid-Limburg

it?-) in Maastricht wordt alsnog
i^j.^derzoek ingesteld naar mo-
fejj^e onregelmatigheden met
Jf.efi van het zogenaamde aan-
bn!ngsfonds. De bij het zieken-

s aangestelde toezichthouder

' ,„Ceüs heeft dit gisteren laten
Eerder had Mareelis laten

*n H
geen noodzaak te z*en tot, onderzoek.

’Prachtig gevoel om even

de grootste mens te zijn’

Kerkraadse dwergfigurant in spectaculaire film ’Willow’

recent accountantsonder--6f* 2°u gebleken zyn dateen auto
!Vaarde van 50.000 gulden voor
V ..eur Hermans uit het aanvul-

bekostigd zou zijn. Ook
%j^n leningen aan derden ver-
lig ' zijn tot een bedrag van een

L
L rdere bestuursleden bleken
te„ geen weet van te hebben. Na-

t Woi"dt welke afspraken pre-
*Ui, sen °*e directeur en de be-
°.dleden van net aanvullings-
ifojls zijn gemaakt. Daarvan hangt
lror ,er maatregelen getroffen zullen

Libië
De kaasfabriek zet haar produkten
vooral af in Derde Wereldlanden.
Om te kunnen concurreren op de
wereldmarkt steunt de EG deze ex-

KERKRADE - Wilbert Hanssen is slechts 1.29 meter groot. Toch
was de 27-jarigeKerkradenaar één week lang de grootste mens in
meerdere scènes van de zeventig miljoen gulden kostende inter-
nationale avonturenfilm 'Willow'. Via een advertentie in een
groot aantal Europese dagbladenvroegen regisseur Ron Howard
en producer George Lucas honderdvijftig 'kleine mensen' met
een maxium lengtevan 1.25 meter. Hanssen reageerde onmiddel-
lijk, maar gaf zich geen schijn van kans... „Ik was immers vier
centimeter te groot. Toch werd ik gebeld en drie dagen zat ik in
het vliegtuig richting Wales, waar de opnamen plaatsvonden".

accepteren zoals ik ben. Al mijn
vrienden zijn overigens twee
koppen groter, maar die maken
daar geen probleem van. Ik zal
nooit lid worden van de belan-
genvereniging voor kleine men-
sen. Dat komt zo zielig over. Er is
toch ook geen instantie voor ex-
treem dikke of dunnemensen. Ik
wil serieus genomen worden en
daarom sla ik alle aanbiedingen
van circus-directies af. Dwergen
als clown vragen, vind ik mis-
bruik maken van de situatie".

„Het was een prachtig gevoel om
even de grootste mens te zijn. In
de film spelen wy als figuranten
een nijver boerenvolkje, de Nel-
wyns. De hoofdrolspeler is de
precies één meter grote Willow,
gespeeld door Warwick Davis. Ik
heb een kostelijke week achter
de rug. De opnamen namen zes
dagen in beslag van 's morgens
acht tot 's avonds negen uur",
vertelt Wilbert Hanssen, in het
dagelijks leven stafmedewerker
bij de Stichting ZVB (Zieken-
huis Verpleeg- en Bejaarden-
zorg) in Kerkrade.

# Scène uit defilm 'Willow',
die binnenkort in première
gaat.

„De eigenlijke première is don-
derdag 15 december, maar een
weekblad heeft tienduizend
kaarten verloot voor een extra
voorstelling op 10 december in
twintig bioscopen. Vanavond
zijn er in het tv-programma Ve-
ronica Film & Video op Neder-
land 2 om negen uur fragmenten
te zien van de film", zegt de heer
Van Bergen van de Royal-bio-
scoop.
„Ik ben in ieder geval zaterdag
present", zegt Wilbert Hanssen.
„Van mijn zus Els heb ik verno-
men dat ik in defilm te zien ben.
Els zag 'Willow' in Amerika,
waar de film een kassucces is.
Maar ik zal er niet rijk van wor-
den. Figuranten zijn al dolblij
mee te mogen doen".

ooit worden uitgezonden, maar
ik ben weer een ervaringrijker".
Door stom toeval - Willem zat
met vrienden van zijn spaarclub
in een Duits restaurant - kwam
hij in contact met de toneelgroep
'Düsseldorfer Pantomime Pro-
jekf.

gewerkt aan zes opvoeringen in
de rol van een tovenaar".
Naast acteertalenten beschikt
Wilbert Hanssen ook over een
goede (bariton)stem. Sinds een
jaar is hij een gewaardeerd lid
van het Koninklijk Kerkraads
Mannenkoor St. Lambertus.
Het 'klein zijn' is voor Wilbert
Hanssen nooit een probleem ge-
weest. „De mensen moeten wij

Première
Jammergenoegvernam deKerk-
radenaar na de opnamen van vo-
rig jaar juni niets meer over de
film. Deze week werd het vuurtje
weer enigszins aangewakkerd
omdat zaterdag in 'Royal' te
Heerlen de film wordt gepresen-
teerd aan een 150-tal uitverkore-
nen.

De bijbaantjes van Wilbert Hans-
sen stapelen zich inmiddels op.
Onlangs werd hij gevraagd voor
een reclamespot van een Ameri-
kaanse firma dieeen nieuw soort
vuilniszaaken op de markt wil
brengen. „Ik weet niet of de spot

„Je gelooft het niet, maar ik werd
door dat gezelschap uitgenodigd
voor de repetitie van het panto-
mime-stuk 'Pantalon und Co-
lumbine'. Inmiddels heb ik mee-

Limburgs dagblad |

. Ondertekening van het sponsorcontract. Zittend vlnr. drs. M. Kou-
-1,1 (penningmeester WMC), drs. M. Jaminon (directeur Koninklijke

1'and Bier) en mr. B. van de Weijer (voorzitter Stichting WMC).
1band vlnr. K. Franssen, A. Creuzen, mr. T. Wassink en P. Savels-
frgfc. Foto: WIDDERSHOVEN
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" vakkundige montage- in iedere gewenste kleur en Transcarbo is in het bezit
uitvoering leverbaar^^^— van hetKOMO-attest met

mmmmmmmWmmfm^m% m certi.icaatnr. 20332.
'^WWSTvfcjR Transcarbo Kunststoframen BV
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- 10 jaar garantie j
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Woensdag 7 december 1988 "15
provincie

" Wilbert Hanssen: dwer-
gen als clown vragen, vind
ik misbruik maken van de
situatie".

kers en daarvoor kosten over heeft,
aldus Verschuur.



de lagere school beloofde gou-
den bergen voor de jonge Jos.

Tydens het brugklas-jaar bleken
de uitmuntende cijfers van de
toets echter geen garantie voor
klinkende resultaten. „Ik geloof
dat de teruggetrokken aard van
mijn zoon hier debet aan was",
mengtzijn moeder zich in het ge-
sprek. Hij heeft altyd aanpas-
singsmoeilijkheden gehad."

Van onze correspondent
BRUNSSUM- Per jaar studeren
aan onze universiteiten ongeveer
25 sterrenkundigen af. Een ge-
ring aantal, gezien de opleidin-
gen in Utrecht, Amsterdam, Lei-
den en Groningen en de naam
die Nederland heeft op dit ge-
bied.
Onlangs ontving Jos Smeets (28)
uit Brunssum het verlossende
bericht uit Utrecht dat hy zich na
ruim acht jaar studie doctoran-
dus mag noemen. In de sterren-
kunde. Zijn volgende stap is het
vinden van een passende baan.
Die jobs zijn helaas niet dik ge-
zaaid in de astronomie.

Daarom zal de kersverse docto-
randus zich ook niet uitsluitend
fixeren op zijn hoofdvak. Tijdens
zijn studie heeft hij genoeg na-
tuurkundige-en wiskundige ken-
nis opgedaan om zich nuttig te
maken op research-gebied. By
een groot bedrijf ofbij een multi-
national. Want het zou toch eeu-
wig zonde zijn als die moeizaam
opgedane kennis teloor zou gaan
of naar het buitenland verdwij-
nen.
„Veel afgestudeerden vertrek-
ken naar de Verenigde Staten.
Maar daar heb ik weinig zin in",
zegt Jos Smeets in zijn huiska-
mer aan de Treebeekstraat te
Brunssum. Ik voel geen enkele
behoefte om weg te gaan. Een
baan in het onderwijs lijkt my
ook wel aantrekkelijk".

Uitmuntend
De uitslag van de Cito-toets op

" Drs Jos Smeets iseven te gast bij de sterrenwacht Hercules op deBrunssumse heide.
Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense
PvdA moet een strategie gaan
ontwikkelen om jongeren aan
te spreken. Dat vindt afde-
lingssecretaris Dirk van Del-
len. Zoals elk jaar schetst de
secretaris op de jaarvergade-
ring, deze wordt op 13 decem-
ber gehouden, een beeld van
de afdeling.
Het is Van Dellen geblekendat van
de 360 Heerlense leden slechts vijf
jongeren lid zijn in de leeftijd 16-25
jaar. Overigens kampen meer poli-
tieke partyen met dit probleem.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het rij-
dende bijkantoor van
de Stichting Algemeen
Ziekenfonds voor de
Mijnstreek staat klaar
om komende maandag
aan zijn eerste rit te be-
ginnen. Het is in bedrijf
genomen om deklanten
van het ziekenfonds en
van de VGZ die ver van
de stad Heerlen wonen
in de gelegenheid te
stellenals het ware voor
de deur de adminstra-
tieve handelingen te
doen.

Jarenlang kampen het
kantoor in Heerlen en
de diverse andere vaste
bijkantoren met een
grote overlast wat be-
treft het bezoek dat
klanten brengen aan
deze kantoren. Vanuit
deverste hoekenvan de

Heerlen

" Vanmiddag om 14.15 uur geeft
het Rubens' Poppenkasttheater in
De Nor de voorstelling 'Broodje
Poep.

" Het Kreativiteitscentrum begint
op woensdag 14 december om 15
uur met een nieuwe teken- en schil-
dercursus voor kinderen van 6 tot
en met 9 jaar. Voor kinderen van 10
tot en met 13 jaar wordt er begon-
nen met een cursus fotografie. Voor
inlichtingenkan men terecht by het
centrum, Putgraaf 3, S 045-718072.

ODe Federatie Welzijnswerk
Ouderen houdt donderdag van
14.00 tot 17.00 uur een knutselmid-
dag in het pand aan de Nobelstraat
25. Er kunnen kerstkaarten ge-
maakt worden.

" De Toneelvereniging Triekeltrak
geeft morgen om 19.30 uur in de
filmzaal van Welterhof een voorstel-
ing van het blijspel 'Eigen aard is
loud waard. De entree is f 2,50.
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" André Offermans exposeert tot
15 januari in het ontmoetingscen-
trum van Welterhof aquarellen met
het thema 'Rond Weiten en Übachs-
berg'. De officiële opening vindt
zondag om 15.30 uur plaats.

Brunssum
"De plaatselijke Industriebond
FNV houdt vrijdag om 19.30 uur de
jaarvergadering in De Burcht,
Wieënweg 18. Aansluitend worden
de jubilarissen gehuldigd.

Merkelbeek

" Harry Houben van de Gele Rui-

ters behaalde op het springcon-
cours te Bocholtz met zyn paard
Tonko de eerste prijs CL. I en de
eerste prijs progressief springen 80
cm.

" De voetbalvereniging RKDFC
haalt zaterdag oud papier op.

Bingelrade
" 'Kroamerie'-spullen, die tydens
de hoffeesten zijn overgebleven,
kunnen gratis worden afgehaald.
Voor informatie: __ 04492-1347.

" Bij L. Vrencken, Dorpstraat 161,
zijn nog harmoniekalenders met
oude foto's verkrijgbaar.

"In het Ontmoetingscentrum
houdt SJOB vrijdag vanaf 19.00 uur
een video-avond voor kinderen en
vanaf 20.30 uur voor jongeluivanaf
12 jaar. De entree is voor leden
f 1,50 en voor niet-leden f 3,50.

Onderbanken
" De Stichting Ouderen Welzijn
Onderbanken houdt morgen vanaf
14 uur kwajongwedstrijden in 't
Kloeëster. Het inschrijfgeld be-
draagt drie gulden.

" Skatclub Ohne Sechs houdt zon-
dag om 14 uur een grootSchinvelds
skattoernooi in café 't Heukske.

Bocholtz
" DE Agra-werkgroep van de LVB
houdt donderdag een lezing over
'Biotechnologie. Aanvang 20.00 uur
in hotel Bellevue.

i .
Aan de renovatie, die ’ 7" je .
kost, heeft de 1200 inwone^ o
lende gemeenschap een a3> .steentje (150 mille) bygedW.
Het overgrote deel van de 'J.
kosten werd bijeen êe-e § *door subsidiesvan provinde' .
meente en het bisdom. i I
Na de haan-onthulling is t
meenschapshuis 't Pomph'j'.ff teen 'hanentreffen' met *\J
markt. ledere Vaesrad^ 1krijgt daareen haan aangeb 0 11

Ex-verslaafd
voor inbraker
weken cel in

Van onze correspondent

MAASTRICHT - „Ik ga niet
Sinterklaas spelen. Daar is
geen tijd en plaats voor. Ik vef
deel u dan ook tot acht wekell
voorwaardelijke gevangenis;
met aftrek van het voorarrest.Koninklijk

zilver voor
W. van Cann

" Even bijkomen van de zo-
juist van burgemeester Van
Zeil ontvangen vorstelijke
onderscheiding

Foto: CHRISTA HALBESMA
Zo luidde het vonnis van p°'
rechter mr Seelen tegen een »?
ner van Heerlen. Officier van J'
tic mr Van Opstal eiste drie n*
den onvoorwaardelijke heen'
met aftrek van het voorarrest &
in beslagnemen van het vuurv/*'

Als 14-jarige trad hij in dienst bij
de mijnOranje Nassau I, waar hij
tot zijn pensionering werkte.

Wel heeft deHeerlense PvdA 138 le-
den die ouder zijn dan 55 jaar. De
gemiddelde leeftijd van de leden is
51 jaar.

Burgemeenster Van Zeil van
Heerlen heeft gisteren de zilve-
ren eremedaille, verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau, uit-
gereikt aan de heer Wilhelmus
van Cann.

Paula Verheij (68) is geboren in
Heerlen. Na haar huwelijke had
zij het druk met haar gezin. De
drie zoon hebben inmiddels sa-
men vijf kinderen.

De heervan Cann vierde gisteren
zijn 40-jarig dienstjubileum bij
deVSL. Hy trad in 1948 als hulp-
monteur in dienst by deLTM in

" De overdracht
van de contactsleu-
tel voor deAZM-bus.

Foto: FRANS RADE

Tydens zijn zoveelste inbraak*
de Heerlenaar, die bovendienê
pend bleek, op heterdaad do"
politie betrapt. Bovendien st*
uit een woning in Nuth juwele'
deo, stereo-installatie en voor
duizend gulden cheques. DeZe
zilverde hij devolgende dag to'
bedrag van 9.000 gulden. M*
geld betaalde hij zijn drugss<jp
De verdachte was verslaafd,
drugs en ging in het verleden
op dievenpad om aan geld te k"1
voor verdovende middelen-j
werd dan ook vaker verooij
voor inbraken, diefstallen en *1
veren van gestolen cheques.

Tijdens de feestavond van het
Jachthoorn- en Trompetterkorps
'Edelweiss' nam de heer Lode-
wick na 12 jaar afscheid als diri-
gent. Hij droeg de muzikale lei-
ding van het korps over aan de
heer P.Linssen.

Dirigentenwissel

Opgeslokt
Het bestuur wil de PvdA-politiek
voor leden interessanter maken
door in ledenvergaderingen (het
'zorgenkind', volgens Van Dellen)
meer aandacht te besteden aan poli-
tiek-inhoudelyke vraagstukken. De
Heerlense PvdA ziet in dat tot dus-
ver teveel vergadertijd is opgeslokt
door procedurele discussies. On-
danks het feit dat de PvdA-Heerlen
het afgelopen jaar 35 leden kwijt-
raakte vindt de partij zelf de afde-
ling qua ledental stabiel.

:, . . _■

De jaarvergadering van de PvdA
wordt op 13 december gehouden
om 20.00 uur in het gemeenschaps-
huis in Zeswegen.

Bijkantoor
ziekenfonds
de baan op

Paul Vromen uit Schinveld
slaagde aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht voor het examen die-
renarts.

De raadsman mr Vonken vonJ
eis aan de hoge kant: „Ik ver*i
niet dat u Sinterklaas gaat sW
maar mijn cliëntverdient een \
Hy is nu clean, heeft kans op j

en heeft nu eenrelatie met een j

we vrjendin. Ik pleit dan ooK ,
een langere voorwaardelijke ê
genisstraf."

Geslaagd
Aan de Katholieke Universiteit
Brabant slaagdeFer Strijthagen
uit Brunssum voor het doctoraal
examen Nederlands recht.

Heerlen. Thans heeft hij defunc-
tie van assistent chef rayonwerk-
plaats Maastricht en plaatsver-
vangend chefvan de rayonwerk-
plaatsen in Sittard enRoermond.

vaak uren reizen, naar
de kantoren om er reke-
ningen te betalen en
dergelijke.

Oostelijke Mijnstreek
komen mensen, die

Gouden paar

ten om de mensen als
het ware thuis te hel-
pen. Hierdoor hoeven
de mensen niet meer de
reis naar bijvoorbeeld
Heerlen te maken.
Twee medewerkers van
de AZM zullen van
maandag tot en met
donderdag met de wa-
gen uitrukken en de
volgende plaatsen be-
zoeken.

Om aan deze mensen te-
gemoet te komen heeft
deAZM een rijdend bij-
kantoor in bedrijf geno-
men. Dit kantoor be-
schikt over alle facilitei-

Informatie-avond
ontwikkelingshulp

SIMPELVELD - De PvdA-afde-
ling Simpelveld-Bocholtz houdt
vrijdag in samenwerking met de
stichting 'Open Deur' een infor-
matie- en discussieavond in café
De Kroon aan de Kloosterstraat
11. Het thema luidt: Wat kan de
gemeente en de gemeenschap
voor deDerde Wereld doen? Aan-
vang 19.30 uur.

Op maandag zal de wa-
gen een standplaats
hebben in Vaals, Gul-
pen, Wylre en Voeren-
daal. Op dinsdag zullen
Mechelen, Eys, Simpel-
veld, Bocholtz en Kerk-
rade-West/Kaalheide
bezocht worden. Op
woensdag zal het bij-
kantoor staan in Eygels-
hoven, Übach o/Worms,
Schaesberg en Hoens-
broek en op donderdag
zal hij te vinden zijn in
Schinveld, Merkelbeek,
Bingelrade, Amstenra-
de en in Heerlerheide.
Door het rijden bijkan-
toor zullen in ieder ge-
val de wachttijden op
de vaste kantoren flink
afnemen.

Het echtpaar Hein van Kooten
en Paula Verheij uit de Melcher-
straat 9 te Schaesberg vieren za-
terdag het gouden huwelijks-
feest. Het goudenpaar houdtvan
19 tot 20 uur receptie in de Car-
melhof te Leenhof-Schaesberg.
Heinvan Kooten werd 77 jaarge-
leden geboren in Recklinghau-
sen. Kort daarna verhuisde hij
met zijn familie naar Heerlen.

" Het gouden paar Paula
en Hein van Kooten-Verheij

Foto: FRANS RADE

Huldiging
Tijdens de jaarlijkse feestavond
van de wandelsportvereniging
'Voorwaarts', die vrijdag wordt
gehoudenin het zaaltje van deH.
Geestkerk in Meezenbroek Heer-
len, worden twee zilveren jubila-
rissen gehuldigd. De heer W.
Mous is 25 jaar bestuurslid en
zijn dochter Inge Vromen-Mous
is 25 jaarlid. Vanaf 20.30uur is er
gelegenheid om de jubilarissen
te feliciteren.

*_NUTH -Op de kerktorenN .
Vaesrade wordt zondagmis .
klokslag twaalf uur, een nie .
haan gezet. ]f.De onthullingvindt plaats & .

_
kader van de renovatie va^i jj
parochiekerk en geschiedt <y «
een loodgieter die op het 50 j§

ter hoge dak klimt. De harny e.
St.-Servatius en de schu^ 5
verlenen medewerking aa* 1

officiële gedeelte. .

Onthulling
haan op

kerk
Vaesrade

Socialisten lonken naar jongekiezers

PvdA Heerlen vergrijst

Op het Broeklandcollege in
Hoensbroek maakte hij eerst de
Havo af om vervolgens aan het
St.-Janscollege in dezelfde plaats
met goede cyfers het Atheneum-
diploma te halen. In die periode
raakte hij in de ban van sterren
en andere hemellichamen. Werd
een tijdje lid van de sterrewacht
Hercules en liet zich inschrijven
aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht, faculteit natuur-en ster-
renkunde.

„Dat viel in het begin zwaar te-
gen. Vooral met de natuur- en
wiskundevakken, waarvan ik

Kersverse
Brunssumse

sterren-
kundige

Jos Smeets

’VelenwijkenuitnaarAmerika’startten met 27 studenten, tien
hebben het gehaald. Dat ik byna
negen jaar over de studie deed
had onder meer te maken met
myn werkzaamheden als reisor-
ganisator voor het studenten-
koor en -orkest."

Heelal
Bij zijn reizen in het heelal intri-
geerde hem vooral de natuur-
kunde van de sterren. Zijn spe-
cialiteit is onderzoek van het fe-
nomeen dat er sterren zijn die
heel 'dicht' bij elkaar staan.

Dicht is in ditverband de afstand
diehun eigen diameter benadert:
zon vyf miljoen kilometer. Aan
het firmament is van ditverschy-
nel niet meer dan een stipje te
zien, dat zich onderscheid van
andere sterren door de grotere
helderheid.

Met afkeer heb ik de stukken
zen over de komst van de m< P
donverstrekking in Heerlen-No
Waarom deze trammelant, vraa
me af. In plaats om eerst ee_i(
gaan informeren bij deandere b
ten in en buiten Heerlen, wofli
nu gedaan alsof mensen die m4
don gebruiken, hun buurt ml
een minder aanzien geven. In KI
rade-West (Gracht) werd zelfs!
dacht dat er zelfs meer ingebnl
zou worden. Het tegendeel is nl
meen vijf of zes jaar, bewezen-
gaan daar regelmatig mensen
het CAD en mensen uit debuul
de tafel zitten en wordt er ge.
Over scholen gesproken: nog
50 meter verder ligt een li
school.
Toen het CAD van de Vlot!
naar de Valkenburgerweg verl
de, hetzelfdde gekrakeel van
voorbeeld: „de oude mensen
ven de straat niet meer op" en,,
huizen verminderen in waarde
zijn daar een paar dingen geb
die het CAD niet goedkeurd»
men heeft de desbetreffende
soon hiervoor een sanctie geg'
De verstrekking in de Ruys de
renbroucklaan heeft nooit tot k
ten geleid, behoudens dan doo
friturehouder. Ik kan u zelfs *sen noemen die het juistfijn vi'
dat er toch nog wat voor me'
met verslavingsproblemen ge^
wordt. Wat my verder opvalt i*
een methadonverstrekkingsp
direct wordt vergeleken met
pand op de Pappersjans, waal
deald wordt. Ik begrijp die i
niet. Ook mensen die metto
krijgen eten weleens een 'patat
en ik durf zelfs nog te bewerei
niemand die aan het woord kot
het artikel in hetLimburgs Daf.'
het onderscheid kan maken tui
mensen die methadon krijge"
mensen die geen krijgen.
Ik spreek wat die zogenaamde
blemen over , methadonvers'
king betreft uit eigen erva|
Steeds probeert men de versl*
een pootje te lichten, vooral me
uitlating: 'Overal kunnen ze me
verstrekking heen, zolang het i*
niet hier bij ons is.
VOERENDAAL Jefßo*

Methadon

school vielen op de universiteit
aanmerkelijk lager uit. Maar niet
alleen ik had problemen. Wij

Voorlopig zal Jos Smeets, in af-
wachting van niet verschijnende
personeelsadvertenties voor
sterrenkundigen, zich bezighou-
den-met zyn muziek. De piano en
Mozart hebbenzijn voorkeur. De
grondlegger van de huidige ster-
renkunde Copernicus zou zijn,
toen opzienbarende stelling in
het jaar 1543, dat de aarde zich in
een cirkel rond de zon beweegt
waarschijnlijk drastisch herzien,
als hy wist dat er nu zo weinig
emplooi is voor zijn opvolgers.

dacht goed in te zijn, had ik in
het begin grote moeite. De ne-
gens en achten op de middelbare
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’Plek in Fortunabus

blijftleeg’

Sportwereld geschokt na dood Thei Jessen

SITTARD/HEERLEN - Het
plotselinge overlijden van
dokter Thei Jessen heeft
diepe indruk gemaakt in de
sportwereld en bij de sport-
mensen die hem door de ja-
ren heen hebben meege-
maakt. Verbijstering en on-
geloof bij degenen die nog
niet op de hoogte waren;
daarna diepe rouw zoals bij
hen, waar de mare van het
overlijden reeds bekend was.
FRED SOCHACKI en WIEL
VERHEESEN peilden de re-
acties.

Van Halderen
nieuwe trainer
Vanderlijde

Thei Jessen was meer dan een dok-
ter. Hij was een vertrouwensman,
diemidden tussen devoetballers en
wielrenners stond. „En als we sa-
men niet uit de problemen kwa-
men", aldus oud-voetballer WILLY
DULLENS, „dan placht dokter Jes-
sen steeds te zeggen: geeft niet,
morgen komt er weer een dag...
Maar vanaf nu zal morgen anders
zyn voor my en voor velen, want
dokter Jessen is niet meer". „Bijna
dertig jaarheb ik hem meegemaakt.
Als arts maar vooral als vriend",
zegt Willy Dullens. „Hy was de man
die de spanning bij je weghaalde.
De stemmingmaker, die met een
gekke slag de problemen veel klei-
ner deed lijken. Het zal raar zijn dat
hy niet meer komt binnen wande-
len. Vooralvoor de spelers van For-
tuna komt dezeklap hard aan. Er zal
in de toekomst wel iemand voor in
plaats komen, maar geen dokter
Jessen."

heb ik alle vertrouwen in hem. Te-
meer daar hij alle ontwikkelingen
op boksgebied nauwkeurig heeft
gevolgd door geregeld grote inter-
nationale toernooien te bezoeken.
Het is debedoeling dathij minimaal
één maal in de week naar Limburg
komt om mijn training te begelei-
den."

- Arnold Vanderlijde
*ft een nieuwe trainer: de Am-
'rdammer Michel van Halderen.

* Europese bokskampioen en
'^voudig winnaar van een
;^zen medaille bij de Olympi-
'tle Spelen was genoodzaakt
**r een nieuwe traineruit te zien
J'dat de Hongaar Gyula Bodis
j!J5december naar zijn vader-en terugkeert.

Foto: PETER ROOZEN

leen maar wilde presteren", aldus
marathonloper COR LAM-
BREGTS. „Ik hem hem niet zo heel
vaak opgezocht, maar een paar we-
ken geleden was ik toch nog bij
hem. Toen merkte ik ook weer hoe
breed georiënteerd hij was in de
sport. Hij wist alles over mij te ver-
tellen. Hij kende mijn voornaamste
uitslagen, maar ook mijn teleurstel-
lingen. In Limburg, wellichtzelfs el-
ders in het land, was geen sportarts
zoals hij."

Thei Jessen
overleden

SITTARD - Dokter Thei
Jessen, clubarts van For-
tuna Sittard, is in de
nacht van maandag op
dinsdag plotseling over-
leden. De in de sportwe-*
reld zeer bekende en ge-
liefde arts bereikte de
leeftijd van 64 jaar. De
plechtige uitvaartdienst,
gevolgd door de begrafe-
nis zal aanstaande zater-
dag om elfuur plaatsheb-
ben in de dekenale kerk
van St. Petrus (grote
kerk) te Sittard.

JAN JANSSEN, de Tour de France-
winnaar van twintig jaar geleden,
zei: „Dokter Jessen blijft by my in
herinnering als een vriend van ons.
Hy was een vakman, toegankelijk
voor de renners, die bij hem aan-
klopten. Thei was daarnaast een
Bourgondiër in hart en nieren. Het
zal wennen zijn, dat hij er niet meer
is."

„We hebben geen contract met el-
kaar afgesloten", zegt Vanderlijde.
„We werken gewoon naar het EK,
volgend jaar mei in Athene, of het
WK in september in Moskou, toe.
Als het ons beiden bevalt dan kun-
nen we doorgaan of misschien dat
we zelfs nog eerder stoppen". D’nDokterisnietmeer

Niet weg te denken en niet te ver-H
vangen; dat is het algehele gevoelen
in de Fortuna-boezem. „Hy was on-
derdeel van de club en één met de
spelers", verwoordt Fortuna-voor-
zitterPAUL BOELS. „Ik kende hem
vanaf mijn jeugd. We waren in het
voetbal eng verbonden met dezelf-
dehartstocht. Hy is niet weg te den-
ken en zeker niet te vervangen. Thei
Jessen ging op een uiterst vriend-
schappelijke manier met iedereen
om. Rang of stand kende hy niet.
Voor hem waren alle mensen ge-
lijk".

Achter in de Fortuna-bus zal een
plaats leegblijven. „De plek", aldus
WILLY BOESSEN, „waar we altyd
zaten te kaarten. Maandag nog trac-
teerde de dokterons op vlaai ter ere
van zijn 65e verjaardag, diehij daags
f-rna 7_"_n vi*ir_-.T_ Wii u/ac v_-»l nrïper

" Beeld uit de Baandert enkele jaren geleden. V.l.n.r. dokter
Jessen, Fortuna-voorzitter mr. Paul Boels en ex-Ajacied Barry
Hulshoff, die enkele jarenaan Fortuna Sittard was verbonden.

Hetbesef, dat dokter Thei Jessen er niet meer is, lijkt zo onwer-
kelijk. Het is vrijwel onmogelijk om te geloven dathij dood is. Zijn
onverwachte heengaan op de grens van zijn vijfenzestigste le-
vensjaar kwam zo hard aan, dat de realiteit een wrede droom
lijkt.

Van Halderen: „Wij denken beide
hetzelfde over de trainingsopbouw
hier in Nederland. Onze meningen
lopen dus al paralel. Ik behoef Ar-
nold geen boksen meer bij te bren-
gen, dat kan hy al. Hem wordt
zachtheid en geen doorzettingsver-
mogenverweten. Myn taak is het nu
om dat mentaalen fysiek teverbete-
ren. Bokstechnisch kan er wel ge-
schaafd worden bij Arnold en dan
denk ik bijvoorbeeld aan zyn dek-
king en aan het benenwerk".

ïj^is begeleidde Vanderüjde de af-
I&.Pen drie jaar als een tweede va-
(_■ Onder zijn leiding werd Van-
i JHide in 1986 tweede by de strijd
,1 l «e wereldtitels in Reno, verover-
»j Jjij de Europese titel in juni 1987
i lü^yn en behaalde deLimburger
lig 111 twee maanden geleden in
??ul voor detweede maal de bron-
I Olympiscne medaille.

Vanderlijde heeft in 1982 als
kennis gemaakt met Van Hal-

Jen> een specialist op het gebied
? gewichtstraining. „Ik ben blijn >k Michel van Halderen heb
J/nen aantrekken als opvolger
j Gyula Bodis", aldus Vanderly-
ij.»Wy hebben regelmatig contact

1 elkaar gehouden. Bovendien

Vorige week was 'dn dokter', want zokende iedereen hem, nog
hetbruisende middelpunt van een interview-zijn laatste, helaas- datik met hem had naaraanleiding van zijn vijfenzestigste ver-
jaardag. Een feest, datgisteren gevierd zou worden. In familiaire
kring, want het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
noemde hij een gewone verjaardag als alle andere. Tijdens ons
gesprek was hij strijdvaardig en de openhartigheid zelve, zoals
hij ook bij iedereen in herinnering zal blijven.

Ivan Lendl van voetstuk gestoten

Becker heer en meester

De vroegere Tour de Francerenner
en oud-Olympisch kampioen JAN
KREKELS zegt: „Dokter Jessen
was een man, die vertrouwen uit-
straalde. Hij woont nog geen hon-
derd meter van mij vandaan en hij
was myn huisarts. Ik heb hem al
meegemaakt toen ik nog renner
was. Zijn belangstelling voor het cy-
clisme is blijven bestaan. Als hij op
visite kwam werd er nog een boom
opgezet over de wedstrijden van
weleer. Toen ik al met koersen ge-
stopt was zijn wij eens samen naar
een criterium geweest. We kwamen
na middernacht terug in Sittard.
Enkele uren later zaten we nog in de
auto over het wielrennen te praten.
Hij kon zó boeiend vertellen, dat ik
de tijd had vergeten. Man, als ik er
nog aan terugdenk hoe intensief hij
vanuit devolgauto met ons meeleef-
de in klassiekers en etappekoersen.
Gewoon ongelofelijk."

zyn drukke werkzaamheden, mee
met de spelersbus. Hij zal er niet
meer bij zijn. Dat is voor iedereen
een gemis. De warmte, die hy uit-
straalde, zullen we in de toekomst
moeten ontberen".

Zijn vijfendertigjarig dienstjubileum als huisarts en sportdokter
vond hij veel belangrijker. In februari zou dat wél uitbundig ge-
vierd worden. Toen hij die wens uitsprak, was hij echter nog niet
op de hoogte van het verjaardagsgeschenk, dat zijn patiënten
hem zouden aanbieden: een receptie aanstaande vrijdag in Ge-
meenschapshuis Baandert. Een gebaar uit dankbaarheid van de
vele duizenden mensen, waarvan hij zielsveel hield. „Het is alsof
ik nog vijftig ben. En werken doe ik nog steeds graag. Ophou-
den? Ik kan niet zonder. Ook niet zonder mijn patiënten. Ik heb
een soort familie- en vriendenband met hen. Ik heb ze op het
hart gedrukt, dat ik dóórga. Nog vijfjaar. Tenminste, als ik dan
nog leer, sprak hij.

De 17.000 toeschouwers waren ge-
tuige van een interessante partij,
waarin Becker zeker in het begin
wat onfortuinlijk was. Met zijn fore-
hand zette de Westduitser Lendl
voortdurend onder druk. De back-
handvolley van de Tsjechoslowaak
oefende aanzienlijk minder pressie
uit. Desondanks raakte Becker in
de loop van de tweede set behoor-
lijk geirriteerd. Verschillende keren
liet hij luidkeels zijn ongenoegen
blijken.

Thei Jessen heeft het niet meer mogen meemaken. Zijn mooie
toekomstplannen werden aan de vooravond van zijn verjaardag
op wrede wijze verstoord. Zijn overlijden is moeilijk te aanvaar-
den. Voor Frida, zijn echtgenote die in goede en moeilijke tijden
steeds achter hem bleef staan, voor Kyra, zn dochterdiehem in
de drukkepraktijk assisteerde, voor zijn zoon Hans, wiens vijfja-
rig zoontje Guido Thei's grote trots was, voor zijn naaste familie,
voor de duizenden patiënten, voor Fortuna Sittard, waaraan hij
zijn hart had verpand. Maar ook voor deontelbare andere sport-
mensen waarvoor hij al die jaren dag en nacht klaarstond.

HERMAN KROTT, technisch leider
van de Amstel Gold Race, was net
als iedereen met stomheid geslagen
toen hij hoorde van het overlijden.
„De dokter heeft ook altijd veel van
zichzelf geëist. Niets was hem te
veel. Vanaf de eerste Amstel Gold
Race fungeerde hij in onze klassie-
ker als wedstrijdarts. Ik heb hem
onder andere ook meegemaakt toen
ik eens als ploegleider in deTour de
I'Avenir zat. Het zal omstreeks 1974
geweest zijn. Tydens derustdag, er-
gens in de buurt van Lourdes, dook
Thei Jessen ineens op. Was zo maar
eventjes in zn auto gestapt om de
ploeg te helpen waar hij kon. En een
rekening heb ik nooit gezien."

Bennie Ceulen„Een hartelijk mens voor wie je
meer was dan de sportman, die al-

Becker was er dit seizoen niet in ge-
slaagd een van de Grand Slam-toer-
nooien te winnen. Met zes toernooi-
zeges en devierde plaats op de we-
reldranglijst kan hij niettemin te-
rugzien op een goed jaar. Voor aan-
vang van de finalein New Vork had-
den de bookmakers Becker weinig
kansen toegedicht. Zeker na het
verlies van de eerste set moet Bec-
ker een moment hebben getwijfeld.
Hij heeft dergelijke tegenslag dit
seizioen minder gemakkelijk ver-
werkt als in voorgaande jaren.

Ik heb tijdens mijn actieve loopbaan als profwielrenner meege-
maakt hoe nauw hij betrokken was bij het wel en wee van de
sportman. Zowel op medisch als op menselijk vlak kon jealtijd
op Dn Dokter rekenen. Hij was niet voor niets de vertrouwens-
man van velen. De pionier van de sportgeneeskunde hadtoen al
moderne opvattingen over de wijze waarop een topsporter be-
geleid diende te worden. Zijn faam, zelfs tot ver over de grenzen,
was derhalve niet verwonderlijk. Thei Jessens enorme ervaring
is vaak van doorslaggevende betekenis geweest voor de suc-
cessen van menig Nederlands atleet. Als journalist maakte ik
hem nadien ook vaak mee. Thei Jessen was altijd in voor een
praatje over die mooie tijd van toen. Wielrenners en voetballers
waren steeds het middelpunt van zijn ontelbare anecdotes.
Maar ook de sportwereld van nu bleef deze gezelligheidsmens
boeien.

'5q 0^ ontving een prijzengeld van
""WU dollar. Aanvullende honora-

Vft VORK - Aan dramatiek
L *t het de finale van het Mas-
*t_h ernooi dit jaar niet ontbro-
tvj' De meester van de Masters,
ita? Lendl, capituleerde maan-
l'.Kacnt in de eindstrijd na een
_ r̂eak in de vijfde set. Voor het
i_ ? in zyn loopbaan veroverde

Westduitser Boris Becker een
tjs; in het toernooi dat per tradi-
£ljet seizoen afsluit. De partij in
Vj «ison Square Garden duurde
5) ,üur en 43 minuten: 5-7, 7-6 (7-

-' H-2, 7-6(7-5).
K__.^ keer eerder had Becker in.
..^spectaculaire ambiance in drie

eindstrijd tegen Lendl verlo-
Vn Tsjechoslowaak, die het
H n°oi al vyf keer op zyn naam
".etrt .en sinds 1985 in dit evene-
-B.K» niet meer werd verslagen, was
Vlo d op de triomf- Die had het
?t> h 8' waarin hij deeerste plaats
%_e Wereldranglijst aan de Zweed
So^ Wilander verloor, kunnen
*Wmaken. Dat gebeurde niet. Met

goed gerichte klappen mepte
\..r de meester van de Masters
jj. voetstuk.

" Sef no8 niet wat er in deze fi-
.,(jet

ls gebeurd", liet Becker weten.
\jj**' wel wat tijd vergen om deze

ri lnrun6 te analyseren. Jammer
v SDanning zo moest oplopen.v0 doordat ik de matchbal

Vs. '-5 versprutste. Ik heb in de
*b K Set meer kans gehad dan ik

,sftrek en"t. Maar het was vanzelf-
l Unv d voor beiden belangrijk

~lnste een set op zak te heb-

" Boris Becker doorbrak met een adembenemende partij de
zegereeks van Ivan Lendl in het Masters-toernooi.

Ispelers als Wilander, Leconte, Hla-
sek en Lendl verslaat, kun je niet
anders dan tevreden zijn. „Ik speel
beter dan ik ooit heb gedaan."

Maar hij wilde na afloop niet van
twijfel weten. „Als je in de Masters

In de laatste reportage die over hem werd gemaakt, noemde ik
hem een kleurrijke Limburgse volksfiguur. Begrijpelijk, dat de
wijze waarop de beminnelijke peetvader van de Limburgse
sportwereld uit het leven werd weggerukt, alom grote verslagen-
heid teweeg heeft gebracht. De geest van dokter Thei Jessen
zal in de sportmiddens blijven voortleven.

Net als Jan Krekels, Jan Hugens,
Harry Steeyens, Leo Knops, Eddy
Beugels, Wim Schepers en vele an-
dere ex-wielrenners was HUUB HA-
RINGS, met stomheid geslagen bij
het vernemen van Jessens dood.
„Om gek van te worden", was de
eerste reactie van de oudste van het
broedertrio. „De dokter heeft ons al-
tijd geholpen. Door dik en dun. Hij
blijft onvergetelijk."

„Dit kan niet waar zijn", was de eer-
ste reactie van handbaltrainer TON
REIJNDERS op de dood van de
dokter. „Als geen ander had hij ver-
diend om nog lang te mogen genie-
ten van de dankbaarheid, die de
mensen hem wilden tonen. Het
heeft niet zo mogen zijn. Toen ik
nog speler van Sittardia was heb ik
hem eerst goed leren kennen. Zelfs
midden tijdens een spreekuur
bouwde hij tijd in om een sportman
te helpen. Voor sporters had hy ge-
woon een zwak."

ria inbegrepen streek de Westduit-
ser in New Vork een bedrag van
835.000 dollarop. In de enerverende
vijfde set viel debeslissing in detie-
break. Becker had een kans op 7-5
verspeeld door de bal tegen het net
te slaan. Twee wederzijdse service-
breaks leidden de apotheose in.
„Ik geloof dat hij dit keer heel sterk

speelde", erkendeLendl schoorvoe-
tend. „In de beslissende momenten
was veel in zijnvoordeel: de baan en
het feit dat de partij lang duurde. Ik
geloof dat Becker vandaag vooral
een enorme beheersing heeft ge-
toond. In de tweede set heb ik mijn
kans gehad, maar toen voelde ik al
dat het een marathon zou worden."

Lendl zocht geen verontschuldigin-
gen in de lichte schouderblessure,
die hem de laatste dagen had gehin-
derd. „Het was te spannennd om
pijn te voelen. Volgend seizoen wil
ik niet bovenal de eerste plaats op
de wereldranglijst heroveren, maar
Wimbledon en de Open Australi-
sche winnen."

" Dokter Thei Jessen, een
uniek mens, wiens dood ve-
len schokte.
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lan de dokter die een spuitje voor
le griep geeft of een hoestdrankje.
iy was een vriend voor de spelers;
ten vertrouwensman. Je kon altijd
jij hem terecht. Met alle problemen.
Sen onvoorstelbaar verlies".

riet trainingspartijtje gisterochtend
)p 'n bijveld van De Baandert had
ets onwerkelijks. „De ploeg is
.waar onder de indruk", zei HANS
PAN DOORNEVELD. „Er heerst
_en enorme verslagenheid. Dokter
Fessen was een uniek mens. Maan-
dag nog vroeg hij me iets later te.ertrekken naar de uitwedstrijd te-
*en Haarlem. Dan kon hij, ondanks
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PakSOOgCOQ HF Beker 500mlJ^T J..^.^ Pak4oogram_2^ _£_.-*T^/ -^^Jg^J| hóningdrop, beker, É&JÏÏ i*i'i*<««»f sleutels, zoute

Mogenwe uweer evenlastigvallen *_&
C_7 S_^ jo2_r=ï^9 methele mficDriizcn." a I■ FteslüterA3s-JL.:nJ IllVti IIVJIV J/i Jtj«JV/ w

Flacono.sliter *_) AQ K
f 2.49 + portokosten ___._T*7 \ke11 __. retour via bank of giro. Jöl #^t Tl

IN HET RESTAURANT: JOHMAKIP-KERRIEOF
nnllCK, fjÊk If

m® m HONGAARSE GOULASH ZALM SLAATJE WATTENBOLLEN MBR \'<1% MET FRITES OF PUREE 150gram normaal 1.49 per stuk -,T ,_^asMß GEKLEURD QQO jj M \ ü,
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ROLLADEHALF- KAASK.Ioi939JAJ-^^ * JMS9T_£.._£. « ltl

AMSTELGOLD OM-H ALF I£A Q BR AAD WORST ~7 AQ m&mÊm&ktÊmtom&kÉÈ&ÈÈIÈLÊÊ TOMATENKETCHUP t_TBANANEN <££$> SALUSTIAN AS -,
BIER MET Kilo -18.99riU.H4/ Kilo _10-49r/.*T^ M Fles4soml -f QA kilo Voor hand en pers. «
GRATIS GLAS _~ „Aii/ncw X^f L.O^J IOC Net±2.skilo \[
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UIT ONZE VISAFDELING: GEROOKTE/ Groot IfiQR J 500gram »
LEKKERBEKJES GESTOOMDE BOKKING JA/.^*/ - AC , J,

r—' 1 lOOgram -| A Q Per stuk-| 7C Nü3stuksC I , , / |||B| !>^ I.ZD /O c. U* W/ila/ _✓
"
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Lage prijzen en w inkelgeftTakonder één dak.

_______________________ k Mechelse HERDER, Te k. YORKSHIRETER-
\^^9GIQtrm\ W*WÏFÏïm\ I reu 3 mnd. oud, ’ 175,-. RIERTJES, zeer klein. Tel.
|i|J|ï|ijiy||| | ________________________-_■ Burchtstr. 4, tel. 045-219329 04490-71833.

Heerlen Te k. DOBERMANN- Hoensbroek.
verkoopt en verhuurt meer PUPS, z.g stamb., ouders Te k. DOBERMANNPUPS Te k. zwarte CHOW-CHOW
<Jan u denkt! (Verhuur zon- aanwezig. Ned. stam. Tel.: zg. stamb., ouders aanwe- 8 mnd. oud, teefje. Tel.
der borg). Tel. 045-411930. 045-272138. zig. Ned. stam. 045-272158. 04498-56198.

Te k. 3 grijze m. roodstaart-
papegaaien, tel. 04493-3228.

Diverse 2e hands Vespa
BROMSCOOTERS. Brom-
fietsspecialist Math Salden
Limbricht.
KERSTKADOü Zeer
mooie kollektie nieuwe
modellen Mountain Bikes
by Rens Janssen, Ganze-
weide 54,Heerlerheide, 045-
-211486.
Te k. 2 HERENFIETSEN
Gazelle-Raleigh, trommel-
rem, 3 versn., brjna nieuw.
Spaarweiden 9, (Namid-
dagse Driessen), Übach o.
Worms, na 19 u.

VESPA Ciao '88 met ster
’950,-; Vespa Ciao '87

’550.-; Suzuki cross 500 cc
'83 ’lOOO,-. Niersprinkstr.
83, Kerkrade, 045-457194.
YAMAHA DT kleur wi-
t/rood, zien is kopen. Na
18.00 uur 045-425951.
Te k. gebr. PUCH Maxi,
Vespa, Zündapp, tev. te k.
febr. onderdelen voor elke

romfiets. Maasstr. 3,
Beersdal-Heerlen, tel. 045-
-725309.

Te k. 1 STACARAVAN 1
platenwoonwagen. Wil-
menweg 68, Merkelbeek.

Overdekte CARAVAN
STALLING v.a. ’ 250,- pei
jaar. Bartels Caravaning
Hommerterweg 256, Am
stenrade. Tel. 04492-1870.

BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- pei
jaar. Bartels Caravaning
04492-1870.
Caravelair, Sprite en Eccle.
model 1989 is er! Nu ook ir
grijs interieur. BARTELS
Caravaning, Hommerter
weg 256, Amstenrade
04492-1870.

Te k. VOUWWAGEN merl
Holliday, 6 tot 8 pers

’ 1500,-. Na 18 uur, Bilder
dykstr. 4, Heerlen-Molen
berg.

- JAARSTALLING (afgeslo-r ten), voor caravans, boten;, e.d., te Sittard. ’l5O,- +- btw. Tel. 04492-2601.

r mmWMmmmmmmmmwmwmwmwmwm

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

PIANO'S te koop va._ f 1500,- tevens pianover-
i. huur v. 1-36 mnd voor
"- ’600,-. pianohandel Wie-
i- land, Rijksweg Noord 13,

Geleen, tel. 04490-54140.

Voor deskundig onderzoek, en begeleiding bij leer- en
OPV<__CDIN(_SPROBLE-
MEN P-PAC tel. 045--1 272677.

?Wij starten een nieuwe .
sus SPAANS in j^jjj
Spaanse docente, d^
sum. Tel.: 045-25397(X_. "

STUDIEBOEKEN b^u bij boekhandel GuS* rt
Alberts, Dr. Poelsstraa'
Heerlen, 045-714956. J

I Dansinstituut
Rien en Betty Decker .

F.D.0.-gediplomeerd |
De exclusieve N.8.D.-danssch^i
van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) .

r dansvormen, start met kursussen voor alle leeftf s
ook in jazz, disco en aerobic.

Hubertusstr. 77, Beek. Tel. 04490-73273 »
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__■_■________■___. __£ TufOMDMCW ___
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in zwart/wit Hl , ,
a _ a' d ' /\^ Wf\ I i ,__r^ # / \ ______■ iH ft top en uni rok. Wk

\ _____ Ü_ Vlissingen, Weert, Zaandam en __|_r_r_. _m*_^
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PTUTTGART- Vfß Stuttgart heeft het afscheid van het toer-
feel°'_° m de UEFA"beker voor FC Groningen zo draaglijk mo-f_ Hjk gemaakt. De formatie van trainer Haan, na de 3-1 van
| cc weken eerder in het Oosterpark bij voorbaat zeker vanIFI zaak, bespaarde de Nederlandse ploeg in het Neckar-sta-f on een afgang, die gezien het verschil in kwaliteit heel goed
|Lj.°§eiïJk was geweest. De naar de winterstop verlangende top-
| D volstond met enkele leuke acties van Klinsmann. Gronin-

' n ontsnapte met een tot redelrjke proporties beperkte neder-
ftit en nee^ e handen weer vrij voor de normale compe-

bij. Vrye verdediger Van Dyk speel-
de constant achter zijn defensie en
de formatie van Westerhof hield

Nederlanders begonnen met de■ sic bedoelingen aan de ontmoe-
8. maar konden evenals twee we-

', eerder geen vuist maken. De
'°eg hield het hoofd er ditkeer wel

" Ook Hennie Meijer kon geen vuist maken in het duel tegen
Stuttgart, dat mede door twee treffers van Klinsmann (links)
de volgende ronde bereikte.

Volgens Van de Borden worden
elke maand tientallen scheidsrech-
ters gewond door supporters en
spelers. Het steekt hem vooral dat,
volgens hem, niemand van AZ een
helpende hand toestak toen de
scheidsrechter door een aantal jon-
gelui werd geslagen en getrapt.

ALKMAAR - Volgens Govert van
de Borden, bestuurslid van de lan-
delijke organisatie van voetbal-
scheidsrechters (COVS), moet AZ
tijdelijk uit de competitie worden
genomen. De KNVB-bestuurder uit
Brielle zei naar aanleiding van de
molestatie van scheidsrechter Van
Mierlo direct na afloop van de wed-
strijd AZ-DS'79.

bureau van politie. De 30-jarige Va
derWeel speelt samen met AZ-doe

DS-spits Leen van der Weel stond
gistermorgen om negen uur met
zijn trainer Simon Kistemaker (hij
zal zijn contract bij DS niet verlen-
gen) op de stoep van het Alkmaarse

2-0 (3-1)

£ «oma-Dynamo Dresden (0-2))o,_-Girondins Bordeaux (1-0)

f>ln-Real Sociedad (0-1)
Mostar-Hearts (0-3)
Milan-Bayern München (2-0)
Palloseura-Vic. Boekarest (0-1)

ventus-Club Luik (1-0)

Irukte ploegen gaan door naar
ïnales. Van der Wal leider-af

Het aantal misverstanden bij Stutt-
gart was echter groter dan het aantal
geslaagde acties. Groningen mocht
daar blij mee zijn. De met de hand-
rem op spelendeWestduitsers lieten
met enkele fraaie, op tempo uitge-
voerde aanvallenzien, hoe groot het
verschil in kwaliteit was. De ver-
moeidheid won het echter al snel
van de gretigheid.De flitsende start
van de tweede helft ten spijt. Al zes
minuten na de hervatting tikte
Klinsmann nummer twee binnen,
nadat scheidsrechter Germanakos
na een valpartij in het strafschopge-
bied van Gaudino bekwaam de
voordeelregel had toegepast. Stutt-
gart voelde zich daarna niet geroe-
pen hetvoortvarende begin een aar-
dig vervolg te geven en schakelde
terug in het veteranentempo van
voor derust.

Stuttgart kende tegen Groningen
slechts enkele actieve spelers. Eén
daarvan was Klinsmann, die afge-
zien van het zware programma bij
zijn club ook nog de Olympische
Spelen in Seoel achter derug heeft.
De spits, in de Bundesliga tot nu toe
dit seizoen goed voor vijf treffers,
gaf de eerste helft enige kleur. Zijn
demarrages waren Boekweg voort-
durend te machtig. De verdediger,
die in de eerste wedstrijd Gaudino
twee keer met kwalijke gevolgen
langs zich heen zag glippen, moest
meerdere keren de hulp van doel-
man Tukker inroepen. In de 22e mi-

nuut was deze echter ook kansloos
tegen de inzet van Klinsmann, na-
dat Buchwald de bal met het hoofd
had klaargelegd. Groningen zelf
kwam niet verder dan enkele plaag-
stootjes, waar doelman Immel niet
de geringste hinder van ondervond.

voortdurend voldoende spelers ach-
ter de bal. Van een open huis, zoals
eerder in het Oosterpark, was geen
sprake.

man Werner Kooistra een hoofdrol
in de zaterdagavond dramatisch uit
de hand gelopen duel. Beide spelers
gingen met elkaar op de vuist met
als gevolg datKooistra met een lich-
te hersenschudding in een Alk-
maars ziekenhuis is opgenomen.
Voor de Alkmaarse politie was een
en ander aanleiding Van der Weel
op te roepen voor verhoor. Leen van
der Weel is doodziek van de hele af-
faire. De dertigjarige spitsvoelt zich
neergezet als een misdadiger.

Vraag blijft: Heeft Van der Weel nu
wel of niet geslagen? Leen van der
Weel: „Na dat afgekeurde doelpunt
van Loggie, volgens mij was dat
trouwens een geldig doelpunt, ma-
ken wij 2-2. Ik loop achter doelman
Kooistra langs want ik wil met mijn
ploeggenoten die treffer vieren.
Plotseling krijg ik een elleboog te-
gen mijn kaak. Ik loop op Kooistra
af om te vragen waar hij mee bezig
is. Krijg ik nog een tik. Ja, toen heb
ik in een reflex teruggeslagen".
Trouwens op de video-beelden is te
zien dat de AZ-doelman de eerste
klappen gaf.

In totaal vijfAlkmaarse verdachten,
allen verdacht van het trappen en
slaan van scheidsrechter Van Mier-
lo, wordenvrijdag via een snelrecht-
procedure voorgeleid" aan de Alk-
maarse politierechter N. Geleijnse.
Indien de vijf verdachten, van wie
er gisteravond twee werden aange-
houden, aan zware mishandeling
schuldig worden bevonden is de
verwachting dat de rechter dezelfde
dag nog vonnis zal wijzen. Overi-
gens ontkent één van de verdachten
zijn aandeel in de molestatie.

Arie Haan, trainer van VFB Stutt-
gart en Hans Westerhof, oefenmees-
ter van FC Groningen, maakte na af-
loop van de wedstrijd een redelijk
tevreden indruk. „Het is jammerdat
we zijn uitgeschakeld", aldus Wes-
terhof, „maar we hebben langer
meegedaan dan we vooraf hadden
gedacht. Daar moeten we blij mee
zijn. Met Atletico Madrid en Servet-
te Genève hebben we twee sterke
ploegen uit het toernooi gezet. Met
Stuttgart kregen we te maken met
een tegenstander, die op alle fron-
ten sterker was. Daar moeten we
ons bij kunnen neerleggen."

lifïcatietoernooi in Belgrado achter
de rug zijner nogvier spelers, die de
maximale score van drie punten uit
drie partyen achter hun naam heb-
ben staan: Psachis, Barejev en Kai-
danov en de IJslander Petursson.
De Nederlander John van der Wiel
of de Bulgaar Velikov kan zich nog
bij de leidersvoegen. De onderlinge
party werd echter afgebroken in
een stelling, die vermoedelijk in re-
mise zal eindigden. Van der Wiel,
die zwart had, heeft een klein posi-
tioneel nadeel.ook al stappen genomen om het re-

sultaat van de wedstrijd te annule-
ren.

Het bestuur van de eerste divisie
club AZ heeft inmiddels besloter
nieuwe maatregelen te nemen be
treffende de veiligheid in het sta
dion in de Alkmaarderhout.

Girardelli
terug

aan top

Protest Real tegen behandeling met tv-beelden

Strafzaak rond
voetbalrel Madrid

\ie <ï ~ e tuchtcommissie van
e'-aJv*aanse voetbalbond behandelt"fjj-ii gde uit de nandëel°Pen Ma-
f. A nse voetbalderby tussen Real

ADr atletico. Beelden van het sport-t leh g
Hramma 'Estudio Estadio' moe-

st dip e commissie helpen de schul-
den aan __ Wy2en en de strafmaat1Wft palen- De leiding van Real

1 de voor het televisieprogram-
(j. verantwoordelijke José Angel
vena aangeklaagd. De zondag

.d°°nde samenvatting zou een
w,?enueuze voorstelling van de_, Strijd bieden.

Real is wel bereid maatregelen te
nemen. Trainer Leo Beenhakker wil
die straffen echter „in eigen keuken
houden", zoals hy gisterenverklaar-
de. Gedacht wordt aan een geldboe-
te voor Buyo, die de doorgebroken
Manolo neerhaalde.

De tweede periode kreeg daardoor
zo mogelijk een nog formeler karak-
ter dan de eerste. Groningen mocht
zodoende niet mopperen. Boven-
dien kende de ploeg in doelman
Tukker, die nog steeds Storm ver-
vangt, een van zijn betere spelers.
De routinier tastte slechts één keer
mis, maar kreeg toen assistentie van
Ten Caat op de doellijn. Aan de te-
gentreffers had hij geen schuld. Hij
kon er daarentegenwel prat op gaan
de ongrijpbare Klinsmann tot drie
keer toe van een doelpunt te hebben
afgehouden.

MINSK - Jannes van der Wal is in
de vierde ronde van het internatio-
nale damtoernooi in Minsk de kop-
positie kwijt geraakt. De Groningse
oud-wereldkampioen speelde een
goede partij tegen de Pool Paluch,
maar investeerde zoveel tyd, dat hij
zichzelf in moeilijkheden bracht.
Van derWal deed in de tijdnoodfase
enkelezwakke zetten en ging in een
verloren positie door deklok. Toine
Brouwers won opnieuw. De Bra-
bander had tegen de zwakke Mali-
nees Keita minder dan een uur en
slechts veertien zetten nodig.
Uitslagen vierde ronde: Korsjov - Katz 1-1,
Baljakin - Sawczyk 2-0, Paluch - Van der
Wal 2-0, Mitsjanski - Mikolze 2-0, Gantwarg-Presman 1-1, Keita - Brouwers 0-2, Kore-
nevski - Palmer 1-1, Vatoetin - Recj uitge-
steld. Stand aan kop: 1. Baljakin en Mits-
janski 6, 3. Korsjov, Van der Wal, Presman,
Palmer, Brouwers en Korenevski allen 5.

Haan, de ongediplomeerde trainer
die op korte termijn zijn contract
met Stuttgart hoopt te kunnen ver-
lengen (met de wel van papieren
voorziene trainer Entenmann als
'stroman'), vond dat er eigenlijk
geen sprake was geweest van een
tweestrijd. „Na het duel in Gronin-
gen was alles beslist. Voor ons was
het slechts van belang geconcen-
treerd te blijven. De spelers waren
niet echt gemotiveerd door deze te-
genstander". " BELGRADO - Met eenderde van

het speelschema van het GMA-kwa-

Eric Houben
Europees
kampioen

KARLSRUHE - Tijdens de
Europese kampioenschappen
kickfighting, in de WKA-ver-
sie, in het Duitse Karlsruhe
heeft Eric Houben uit Geleen
de titel behaald in deklasse tot
54 kg. In de finale versloeg de
23 Geleendenaar de Portugees
Sigonge duidelijk op punten.

" NEW VORK - De doorsnee pro-
fessionele honkballer in de Ver-
enigde Staten heeft het afgelopen
seizoen 438.729 dollar verdiend.
Dat was een verhoging van het ge-
middelde salaris met 6,4 procent.
De spelers van de New Vork Yan-
kees werden het best betaald met
het gemiddelde salaris van 718.870
dollar, een kleine anderhalf mil-
joen gulden. Over de gehele linie
worden slagmensen beter gehono-
reerd dan verdedigers. Een 'gewo-
ne' slagman verdiende in het afge-
lopen seizoen 927.276 dollar.

GELEEN - De Smoke Eaters-spe-
lers John Vorstenbosch, Risto Mol-
len en Mike Louwers zyn geselec-
teerd voor de nationaleyshockeyse-
lectie, die van 16 tot en met 18 de-
cember deelneemt aan het Agpo-
vierlandentoernooi in Utrecht. Lar-
ry van Wierden, coachvan het natio-
naleteam, wordt ditseizoen geassis-
teerd door Heerenveenspeler Leo
Koopmans, die afgelopen week zijn
rentree maakte.

Drie Eaters
geselecteerd

" STOCKHOLM - De Zweedse
ploeg voor de Davis-bekerfinale,
die van 16 tot 18 december in Go-
thenburg wordt gehouden, bestaat
uit Stefan Edberg, Anders Jarryd
en Kent Carlsson. Dat heeft de
Zweedse tennisbond dinsdag be-
kend gemaakt. Het team van coach
Hans Olsson komt uit tegen West-
Duitsland, dat wordt aangevoerd
door Boris Becker.

Van onze sportredactie

lletn. tijd or Real met 2_l in blessure-
ij .Sewonnen competitieduel ont-

vel m een ware veldslag. Drie
~ri

rs werden van het veld gezon-, tf*' <je zwak leidendearbiter Nava-
'%t de zeven gele kaarten uit.

tHa name Real-doelman Buyo
tip. *e het bont, maar werd slechtst^ 1 geel bestraft.
l^a' heeft geprotesteerd tegen een
sic andeling met behulp van televi-
clu', °f videobeelden. By een top-
|_- ° staan vaker camera's langs de
gfQp zodat dekans op bestraffingen
Dw.r is, zo luidt deredenering. Die
Spn'nB wordt zeker niet in geheel
*. _!. e Bedeeld. Over het algemeen

anJaar(len van mening dat
zeg- bevoordeeld is. Jesus Gil,vo or2jtter van Atletico, heeft dan

SESTRIERE - Mare Girardelliheeft na drie jaar eindelijk weer
een groot succes behaald in de
strijd om de wereldbeker alpine
ski. De in Oostenrijk geboren
sporter won gisteren in Sestrière
(Italië) de eerste slalom van het
seizoen voor de verrassende
Zweed Jonas Nilsson en de Zwit-
ser Paul Accola. De Italiaanse fa-
voriet Alberto Tomba nam in de
tweede omloop teveel risico. Hij
miste een poortje en was direct
uitgeschakeld voor de eindzege.
Niet alleen Tomba stelde teleur.
De Zwitser Pirmin Zurbriggen,
winnaar van twee wereldbeker-
wedstrijden, slaagde er niet in
zich te kwalificeren voor de be-
slissenderace.

Uitslag: 1. Girardelli (Lux) 1.47,31 (52,20-
-55,11); 2. Nilsson (Zwe) 1.48,10 (52,58-55,52);
3. Accola (Zwi) 1.48,65 (53,33-55,32). Stand
wereldbeker: algemeen: 1. Zurbriggen 50
punten; 2. Girardelli 35; 3. Enn 21; 4. Nier-lich, Nilsson, Piccard 20. Slalom: 1. Girar-
delli 25; 2. Nilsson 20; Accola 15.

Huldiging
Jean Bessems
VmPRATEN - Jean Bessems
..jj.1 aanstaande zaterdag officieel

st -ü
gd door net gemeer»tebe-

l6t. Jvan Margraten, voor het beha-
stotpn de wereldtitel in het kunst-
tus tl- De succesvollebiljarter staat
sc|Jen 17.30 en 18.30 uur in de

Jl^verpers in het gemeentehuis
Vof. de Limburgerstraat in zijn
. unPlaats Cadier en Keer.

Trainerscarrousel
veJ^ECHELEN - Pierre Kusters
fyti_r..aan net einde van dit seizoenVC uit Mechelen.

Res. divisie C
Sp. 2-VW 2 1-2

_>v, U 8 2 1 18 24-13
_?V o 10 7 1 2 15 25-15
?KC j 11 6 2 3 14 28-10Jüle^n, 11 6 2 3 14 24-16
Na In-.2 10 6 1 3 13 18-12L ot*- SiV. 2 _. 10 5 2 312 17-17fc'thn!.-9"12 10 4 1 5 9 18-19feC 2nd Sp.2 12 4 1 7 9 26-28jf* _B_ _ 10 3 1 6 7 20-18
ÖPdh,?, 2 10 3 1 6 7 19-24My^oven 2 10 3 1 6 7 15-29
nö_ 2 10 3 0 7 6 20-35
k 11 2 1 8 5 11-29

tf^O.f.4 1-. dcC 19-30 UUr:

ÏSVifPv^rh°ven 2WM?? Bosch 2
2-NAC 2

" Mare Girardelli troefde in het Italiaanse Sestriere de gedoodverfdefavoriet Tomba af.

" DEN HAAG - De KNSB heeft
Leo Visser aangewezen voor de
wedstrijd om het Nederlands kam-
pioenschap op de tien kilometer.
Op grond van hun prestaties tij-
dens de Gruno Bokaal, anderhalve
week geleden in Groningen, zijn
ook Jaap Woestenburg en Jan
Berkhout zeker van een start-
plaats.

" MEERS - Bij de Meerssener
Maasloop is de Maastrichtse da-
mes-wielrenster Belinda Heus-
schen winnares geworden van de
10V_ kilometer bij de dames re-
creanten in 41.08 minuten.

" SWALMEN - Cor Lambregts is
als vijfde geëindigd in een sterk
bezette atletiekwedstrijd in Genè-
ve. Winnaar was Pierre Delèze.

volger Olaf Thon, azend op het
shirt nummer tien, verschoot bij-
na van kleur.

Inter in gedachten al
bij derby tegen AC Milan

EC-return tegen Bayern slechts een tussendoortje
De dynamo van Inter waar-
schuwt overigens wel voor al te
veel optimisme. „We moeten ons
geen gekke dingen in het hoofd
halen. Een snelle tegengoal en
Bayern is terug in de race. Ik
weet uit ervaring dat het een
ploeg is die nooit opgeeft, zelfs
niet als de uitgangspositie
schijnbaar geen enkel perspec-
tief meer biedt".

MILAAN - Inwoners van Milaan
krijgen vanavond even rust. De
verhitte gesprekken tussen de
'Milanistas' en 'Interistas' over
de keizerlijke klassieker, decrash tussen AC en Inter, zullen
verstommen als Bayern Mün-
chen het Giuseppe Meazza-sta-
dion betreedt voor de perspectie-
floze return tegen Lothar Mat-
thaus en Andreas Brehme en
hun gevolg. Daarna is 's werelds
meest fameuze derby, zondag in
hetzelfde stadion, in Milaan weer
hetenige gesprek van de dag.

Internazionale Milan lijkt het
Europese nummertje tegen
Bayern, ongeslagen in eigen land
maar veertien dagen geleden in
het Olympia-stadion met 2-0 on-
der het tapijt geschoven, als een
hinderlijk tussendoortje te be-
schouwen.De Italiaanse lijstaan-
voerder, de overheersing van de
opgehemelde stadgenoot meer
dan beu, weet zich al van de vol-
gende Europese ronde verzekerd
en denkt in stilte aan de moeilij-
ke dingen die komen gaan.

Na AC Milan, zonder Ruud Gul-
lit wiens blessure hele Italiaanse
volksstammen journalisten da-
gelijks bezighoudt, staat een
week later Juventus, de nummer
drie in Italië, te popelen om de
opgebloeide equipe beentje te
lichten. Inter-baas Trapattoni liet
zich de afgelopen dagen reeds
meerdere malen verleiden tot
een vooruitblik op die twee cru-
ciale duels. Het tussendoortje te-
gen Bayern München komt ook

hem ongelegen.
Giovanni Trapattoni, een oudge-
diende in de Serie A en met Ju-
ventus winnaar van zes 'Scudet-
ti' (landstitels), twee bekers enalle drie de Europese titels, kan
bij de 'Interistas' vooralsnoggeen kwaad meer doen. De oud-
speler van AC Milan (...) heeft na
twee jaarboetserenvan Intereen
goed draaiende, verdedigend in-
gestelde machine gemaakt enhet Westduitse duo Matthaus en

Bayern weet dat sinds veertien
dagen ook. In München was er
voor de Westduitsers geen door-
komen aan en dank zij treffers
van Serena, ook vanavoend op

Brehme steekt de Nederlandse
troika Gullit/Van Basten/Rij-
kaard zelfs naar de kroon. Inter
verspeelde slechts een punt aan
Verona en afgemeten aan het
aantal tegentreffers (drie in acht
competitieduels) staat de organi-
satie als een huis.

De alleszeggende triomf in de
stad waar hij tien jaar lang suc-
cessen vierde, ervaarde met
name Lothar Matthaus als een
godsgeschenk. De dynamische
middenvelder leverde een ge-
slaagde proeve van bekwaam-
heid in de strijd om de macht in
het Westduitse elftal en zijn op-

papier weer de enige Inter-spits,
en Berti is de spanning vlot uit
de prestigieuze tweekamp weg-
gevloeid.

Jupp Heynckes en UU Höness
klampen zich aan die weten-
schap vast. Manager Höness
heeft de spelers een slordige
15.000 gulden als overwinnings-
premie in het vooruitzicht ge-
steld en trainer Heynckes over-
weegt vanavond in het voormali-
ge San Siro-stadion drie rasechte
spitsen naar het front te dirige-
ren. Wegmann en Wohlfarth, in
de Bundesliga samen al goed
voor zestien treffers, worden
waarschijnlijk terzijde gestaan
door de in München vooralsnog
geflopte Zweed Ekström.

Voetbal op tv
HEERLEN - De Belgische zenders BRT 2 en Télé 21 staan van-
daag grotendeels in het teken van voetbal. Vanaf 16.40 zenden zij
rechtstreeks de wedstryd Juventus -FC Luik uit. 's Avonds volgt
om 20.30 uur een rechtstreekse reportage van dewedstrijd Napoli
- Girondins Bordeaux.
De Duitse televisie(ARD) heeft vanaf 20.15 uur op haar program-
ma samenvattingenvan de volgende wedstrijden staan: Inter Mi-
lan - Bayern München en FC Köln - Real Sociedad. Ten slotte
kunt u via BRT/RTBF 1 om 22.15 uur kijken naar de samenvat-
ting van Napoli - Bordeaux.

Sport kort

Klinsmann helpt Stuttgart aan simpele 2-0-overwinning

FC Groningen
geruisloos van

Eurooacuptoneel COVS-bestuurder Van de Borden:

’AZ moet uit
de competitie ’Van onze sportredactie

Vfß Stuttgart - FC Groningen 2-0 (1-0).22. Klinsmann 1-0, 52. Klinsmann 2-0.
Scheidsrechter: Germanakos (Gri). Toe-
schouwers: 8500. Gele kaarten: Boek-
weg en Roossien (Groningen).

Stuttgart: Immel; Allgöwer, Buchwald,
Strehmel en Schafer; Katanec, Schrö-
der en Hartmann; Sigurvinsson (46.
Walter/70. Schmaler), Klinsmann en
Gaudino.
FC Groningen: Tukker; Sinkgraven,
Boekweg, Van Dijk en Roossien; Koor-man (63. Groeleken), Regtop en Olde
Riekerink; Ten Caat, Meijer en Eijkel-
kamp.
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J.m. 41 j. vast werk z.k.m. j
JONGEVROUW of meisje
v. eerlijke en ser. relatie op ,
te lejouwen. Kind welkom. ,
Br._j_\ MA 523 LD, Sta-
tionsstraat 27, 6221 BN
Maastricht.

Jongeman 48 jr. zoekt dito
JONGEMAN voor vak. in i
Wenen, periode maart/april
'89. Homo geen bezw. Br. o. 'nr. XE 033 L.D. Markt 42,
6461 ED Kerkrade.
J.m. verw. DAMES en
echtp. geen financ. bed. :8r.0.n0. MA 522 LD, Sta- .
üonsstraat 27, 6221 BN :
Maastricht.

Eldorado Spaubeek, elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week En-tree.
Tel. 04493-4193.
EENZAAM doe erwat aan.
Bel huw.rel.-bem.bur. Ge-
luk. 04498-54604 of 045-
-211948.
ANNIE van Sittard, op ver-
zoek bel Joep. Tel. 04493-
-3228.

Vrouw wed. 70 j. zoekt 1.
HEER ± 70 j. lfst. met auto,
br. o.nr. XE 036 L.D. Markt
42, 6461 ED Kerkrade.

REGENPAKKEN en bo-
dywarmers. P. Raeven, tel.
045-322741.

Nuvoor speciale PRIJZEN *»"""*"*_»*"»*"**♦""»
en uit voorraad leverbaar: * «tilln *alle typen vaste tand-culti- * . _J_ IV1 **£*vatoren nu ook met rol. f. «JkMp* _____!__<?*Veewagens 2-4 koeien en . IfU" »__CP»I__L *6-8 koeien tandem-as. Drie- * ■*^ t hHw%J!*W*W _poots woeler. Kuilvoersnij- . _rICL«* '**?*£***&'+ders U-model met en zon- *f_l^ 7* ■ '_j "der hoekketting. Gebr. JT. *"mach. 0.a.: vaste rand culti- -3|||C ___&___/""vatoren Rumpstad enz., J"^W«,;*~ » ",'_J__V"___.<ook metrol en zeer goede 3, .. "_," " _*!.-*__■»____ __t
schaarploegen. Bel diekt _ __aisr>n " -■»*-Iffti.wfj O
Jean Spons - Eijsden, *~..... jfl&i"** " *04409-3500/2524. J l9BB/89 y « .___
Te h. PAARDENSTAL- «iOffenUlcha Elslautzettan «I
LING, ’350,-. Tel. 045- *Mo-Fr9-.3h, 14-IBh. 20-231. HM412852. *Sa 9-13h. 14-18 h, 19-23h ////J|

m^m^m^^m^m^m^m^m^mmm^ *So 10-13h, 14-17h, 18-21 h f«H|

I J Samstags wahrend UiiiflJ der Abendlaufzeit |||ijj[i
She ï mm B

Damesmode nu kortingen JTIVOLI _\\
tnt fin°/_ «eissporthalleS»LUL DU /O ïaachen ii

Tot ziens bij *" 151113- 15 25 75 fltfOK/
She-damesmode «—**»»***«>" «^;..^..---

Amslenraderweg 9 V^PUPP'SHartje Hoensbroek g^gf|
GEBIT gebroken? Klaar GEBIT gebroken? Klaarterwijl u wacht. Hoonhout. terwijl u wacht. Borsboom
Akerstraat Nrd. 328, Hoens- en Moers, Streeperstr. 29broek. Tel. 045-228211. Schaesberg. 045-315921.
15.000 OPTI-BELT V-snaren direct uit voorraad lever-
baar. Voor industrie, landbouw en huishoudmachines.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
STOELMATTERIJ ver- Koelkast- en DIEPVRIES-
nieuwdrieten, biezen en ro- REPARATIE zonder voor-
tanstoelen m. gar. 045- riikosten. Bel Geleen 04490-
-418820. 45230, 24-uurs service.
VLOOIENMARKT tijdens kerst/oudejaarskermis in het
MECC, 1e kerstdag t/m vrijdag 30 december. Deelname
nog mogelijk, ook beperkt aantal dagen. Info MECC
Maastricht, (043) 838383 W. Passau.

GELD NODIG? I
-in.kantoor JORISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x S4x 36x
6000 - 118- 132- 143- 198-

-12000 186,- 229- 257- 279- 389-
-18000 278- 337,- 386- 418- 584-
-24000 370,- 448- 515,- 559- 779-
-28000 432,- 526- 601- 653- 909-
-42000 644- 784- 898- 973,- 1364-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000,- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.
" Overlijdensrisico gedekt. Bovendien kunt u vrijstelling

van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeitof WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing
" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot

30 jaar. 99059

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

Lid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F.

TV-REPARATIE zonder Alg. MASSAGE door
voorrijkosten. Z.-Limburg charm. masseuses, van al-
tv-service. Tel. 045-314122. les wat en nog veel meer!
Voor alle koelkast- en diep- 045-228738 (Geen sex).
vriesreparaties VROKO. Te k. 2 PVC ROLLUIKENTel. 045-441566 of 461658. 142 h. x 100 br. ’2OO,- sa-
De massage van VERONI- ".«-n Na 18 uur Bilder-
QUE is uniek. 045-228481 drjkstr. 4, Heerlen-Molen-
(geen sex). Derg.

______________________________________________________________

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

part-time ]
buschauffeurs ]
voor de omgeving Heerlen en
Maastricht.
Wij zoeken mannen en vrouwen
in de leeftijd van 21 jaar en ouder
die in het bezit zijn van een rijbe-
wijs categorie D.
De aangeboden baan biedt een
aantrekkelijk salaris en zeer goe-
de toekomstperspectieven.
Bel voor informatie over boven-
staande vacature, tel. 045-
-719940 en vraag naar Harry Hol-
landers, of kom langs.

_ OPAL ONZE
: SCHOENEN
" (dames,heren,kinderen)

___\\f m^k^-tmWmwlm^t^m^r

j KORTING

" Leuke mode, laag geprijsd
er
i

_——___--—- -_-—-____--_-_-■

Omdat wij beslag konden leggen op een zeer aantrekkelijke partij
exclusieve Perzische en andere Oosterse tapijten van
uitzonderlijke kwaliteit, organiseren wij uitsluitend

van zaterdag 10 december t/m zaterdag 24 december a.s.
een exceptionele verkoop in onze zaak.

Hoewel dit artikel niet behoort, noch zal gaan behoren tot onze
standaardkollektie, hebben wij toch gemeend u dit aanbod

niet te kunnen en mogen onthouden.

Gedurende bovengenoemde verkoopdagen kunt u deze kleden
bezichtigen en kopen voor de helft van de normale prijs.

Ook de aanwezige Marokkaanse berbers worden tegen
zéér speciale prijzen verkocht.

Alle tapijten zijn voorzien van een certificaat van oorsprong en
worden geleverd onder garantie van Goed Wonen-Limburgs Handwerk.

Verkoop uitsluitend tegen kontante betaling.
Openingstijden:

zaterdag 10 en 17 december van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag 24 december van 10.00 tot 16.00 uur

zondag 11 en 18 december van 10.00 tot 17.00 uur
dinsdag 20 december t/m vrijdag 23 december tot 21.00 uur

L_____j^______«(©sSl
~__^L_^^^___^_£_______MPl_UrtNFN
!___i___r-^r- r̂fa"~== l^Z^-^S^r^^^ Eimburgs Handwerk

**r""~/'I; 1\/|. y \.'\ Akerstraat-Noord 362
___——- " jjgjpfeFyTjj^ Miy\A Hi Heerlen-Hoensbroek

C=
,

M ' K/H- "i I (verbindingsweg Heerlen-Sittard)
mf^ÊÊfWÊammm^tmmmlmWrmiÊÊimWm^mmmmmmmmmWmWm 045-229191

Uzoekteen onve^etelijk
kerstgeschenk.

'1 _- " N /~\YV \ _, c _Jdll f
._§-» _- "* /%_^*^ ■__ ir*-» _*___$_____

*m " v^ K\^ ___________ rl 1

>W_. ;:'-"' ''■■■''ï~;-■i^_^___!7?%%- '^ S' <^3M JS__S____H.

_____S__»__»-i_____s?w^^_è.';.-:^%W(^^. __? .■'sKl_____■ . üH__________
_fc _H_';: _SIS» Hl

Wij verrassen umet de
laatstebundelvan Carmiggelt.

Tijdens zijn leven heeft Simon Carmiggelt heel wat spaarrekening (Systeem Sparen noemen we dat) ot
harten gestolen. En doorzijn verrassende verhalen leeft door een Rentevast Spaarplan te openen. Als val auto'
Carmiggelt nog steeds voort in de gedachten van velen. matisch spaart of u heeft al een Rentevast Spaarplan,
Bij Spaarbank Limburg vindt u dit jaareen waardige her- dan hoeft u alleen maar uw maandelijkse spaarbedrag
innering aan deze schrijver: de laatste verhalenbundel met f. 50,- of meer te verhogen.
van SimonCarmiggelt. Dit onvergetelijkekerstgeschenk Kom dus even langs bij een van van onzekantoren- >
heet 'Lachen kost niks' en is geïllustreerd door Peter Dan verrassen wij u met de laatste bundel van Carmiggelt- i
Van otraaten. U kunt ook kiezen voor een spaarpremie van f 7,50. De actie duufc i

U komt in het bezit van dit uniekeboek doorons tot 31 Jecember 1988.

voor de feestdagen opdracht te geven om maandelijks " l
automatisch minimaal f. 50,- over te maken naar een Sp&cirbcink MmburQ 5 5

Voor'ai'uwbankzaken SpaarbankLimburg <

Kantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond, Sittard (3), Tegelen, Vaals.
Valkenburg, Velden,Venlo (3) en Venray. j

Woensdag 7 december 1988 " 20



Woensdag 7 december 1988 ♦21
m_W\\\\^^__\ Bel nulzes

W -^ 320.320.05\¥ M I ____! d j^llj 320.320.05ff JH USiMI 320.320.28
i _f _k_L^ __f_w_f_n-_rTHÏTMr_irail 320.320.28J - J fITiUM»]IHiJUHC IjJ 320.322.30
k"*1 A n I 320.322.30
GROTE PARTIJ DAMESROKKEN 320.320.68Meuwe dessins winter» en feestkleurert, -f AQ |"f| I Life-qesprekken

38 t/m 54geen 159-nu I-LJ^JU | 320.324.05
~^~^~^■^■^■■■■■■^■^■■■■■■■■■■■■■■l 50 et. p. min.

HERENCOLBERTS I Madame BUTTERFLY en
"toep- en ruitdessin 400 RH I I haar suPcr9ir,s- Hommert
"«en 46 t/m 60(lengte-en kwartmaten) I_L«J-ÜU I £4' Vaesrade, kruispunt

PANTALON I uu"1""6"' °pen 14°°

?«en 46 t/m 60(lengte- en kwartmaten) CQ Cft I I 1-tT = :—EIjjj^^ Provinciebox
~^~^"^~^—^—^—^—^—^—i I Waarom verre afstanden

VOLOP JONGE MODE I "srïisr
z-^^■»—« —« mw m w mmw _______ zn eigen nummer.

ROKKEN, JAPONNEN, begijn".
jROEKPAKKEN EN DEUX-PIECES | 328.330

BV I Groningen 23Kj |~»~ STh I I #T_!T|Ï IrH C~| I Friesland 24
V

__
_P_MÉÉÉÉ_P______P_PV I Drenthe

■' __W\ Ij-~^^^WkWjTil I Overrijsel 26
W M Emmml l*i^A!A^^^ I Gelderland 27
F #^ U I Utrecht 28

M 4 VH^~| |i"-l"ll-Tv_T__l I Noord-Holland 29______ JL__Z_____LL_____fl PWWJrffnffi^ Zuid-Holland 83d^^_ KJl^^^^^i^UU^^^U^uySyJs£^H Brabant 84I-^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■iLimburg
1 Het is wel debedoeling datL *| FLIRT-LINE 33, is de heet- je je eigen provincienum-

ste afsprakenlijn. 06- mer belt. We kunnen uiter-

D 1- 32032033Ü (50 c.p.m.). aard niet verbieden dat je
14/1 TZ.'VfWYim 01OW !!! De üve-afspreek-lijn !!! op Visite'gaat bij een an-
WKA/ IJ I \J lllll l>C,ls\ïll Bel: 06-32032055 (50 dere provincie,

' ,V_.' c-P-m-). voor 'n lekkere 0.50 p.m. Viditel pag. 611

?/7c~A*mÊ*ÊFÊÈÊM4 xxxxxxxxxxx Love Line
__F9IS sÏT. I __. TP__**^___L_l J' Zon leuKe loodgieter hadJro_B____ ___________ e A_ TsHr*2*' Oall^i itta Renee niet verwacht en

_PÜ ttlflBI'^ fwlMlß. OdIIUUUCI .... een echte vakman!

i_l___„ Restaurant 32032013 I l/iAr__R.R IPIHIIJ"oudßrommeten iM~| Hf I>y«fcö_M___"_|PJI _ Bromme/en 16 4w!*v»~1~( P 50 Ct. p. min. ▼■ v<">andsr__e(Su>ie.fe.. r?v"' M.WBfüp De intiemste verhalen of belevenissen
IV . WWVWWW kun je nukwijt. Deel je geheim met 13■ "n;ngs- maandag t/m woensdag 17.00-22.00 uur AAAAAAAAAAA andere bellers. C_____»_____t'jden: donderdag rustdag Na 21.00 uut uitsluitend |CJJjg*^_

vrijdag en zaterdag 17.00-23.00 uur CONTACTBURO Lucie voor volwassenen WK _
I. zondag i2.00-22.00 uur ,"., voor bemiddeling v. adres- IK) / -J? f=1fen- Tel- 04490-50921 Ge- 320.324.80 j

y ' [ leen. ' ■ '&______* sex society Madson Men's ClubReiner On9?,?!e,SJ?S De zaak voor de meest verwende gast!!!

■tainStallatUira *9TLl$5\ P 1N_«iwstr.llo,KerkradeJ^4s^s43g:Ctan p , h , Wie weet ' misschien maak je welEKT- k - Trr -a9een afspraakje... .Zeichner _ s nachts live Be) ne\ d
JeSa Metenko 320.321 .21 Rphhplhf_Yl

ü'icherstr. 212-218, Haaase bluf DaDDeiDOX!
pioo Aachen 000 OOC O _ p de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit prater
|5 09-49241166916 o__.U.O_l_).___l over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.
s°ntag-Freitag v. . ■. u._ Bellen met de Babbelbox doe jemet zn tienen of, wan-
sJP"V6 Uhr 9,857 Lei II De.Zar neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

■ 320.324.21 (druk op de 0-toets).
IsfftlPlMMniH ('s Nachts alleen voor volwassenen)ymiTTB —50 ct-permm- 50 ct./min. 06-320.330.02'JP je kans en laat je eens opwar

men door 9 frisse jongens! %^Wf^~^' 1 [SuÜ«£.nAnf_,£ hele
r_ i_i_ i r-i ' T^rVT^-icS^n^ DECEMBERMAAND eenBobby s Gay Box rsafcb \W£& kerstsurprise ’ 75,- aii-m.Set 9 jongens die maar één gedachte hebben. Ï2"JFZL9,?ïi!W ££hét te intiem en wil jeeen onderonsje? 3 oÖ§|?i^ ?CMeisjes aïSTdan Bobby of hij jullieeven apart zet. Alleen luis- J\J^ÏJÏ^^?'<Vo __- 7!t ? L Tpl'«eren mag ook. 50 et/min. f^^ï^^ ït-*£lo +

b 06-320.323.01 | s^g^f^ | - fte| WATpp|t,n
als zon lekker ding te intiem Privphnic "ieder!. woensda9 groepss-V neem je toch een lijntje met Club Exclusief ttEXttSZZn tweeën... Lieve en sexy meis.es aan- vanaf 2000 "*■ Vr. en za.

Babbellijn wezig vanafyrBeSaf, azen.f *a"' "*>= 04704-
-% .. .. . verwennen of u laten ver- J"

C oppen met 9 mensen die hunkeren naar een wennen. Bij ons is het mo- f 1 r~>s 1 f 1buurtje, s Nachts alleen voor volwassenen. enjk Met uw wensen —U—___2C_JJ
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók), wordt rekening gehouden, (V (V//UVjCW I

AC oorfoor. no dus maak ze kenbaar. Ge- . «^9* MfIBTPM f
< UD~O__!U.OOU.Uo opend maandag t/m zater- ? schaamjenaivoorieiantasiesf.,
(J>~- dag van 11.00 tot 23.00 I j.«-SÏÏss^l!ïïs_«n
Q?nONALE Life Lijn, mmmmmmÊmmmm uur. Industriestr. 13, Kerk- ö6-"&ni9AW \J3-321395 7 dagen l^lJ_flZL,i_V_______l___:___h rade, tel. 045-423634. %C^ fVg__.geopend. «■■■■■■■■■■■■* Privé en ESCORT vanaf *| | "I I ''" II"'^na EsCOrt 06-p°nK' . s«4m___-___» 12 u. nw. meisjes aanw.. ::' t^sM ti__-—l

r\ ah BSIBB ■SBJfli tel. 04490-52044. Spetters

W^SMrVV. ■"'W*S" ■««&■ ESCORTSERVICE Ang,e, 06-320.330.71SSKS Bianca, Peggy en Chantal- I?okaniers - H " nm
te, sexy meisjes, ledere «■l:W«IIIUM WMSSIMÊ le komen bii u thuis °f in ___H_gL_____P- d.50 cp. m.
rvari 9.00 tot 02 00 uur hotel' 100% discr. verz., -f»

het weekend WH'iM'i» M.'nll"Tll;■ bel dag en nacht 045- IPPPTQ>■— ' "op^PMU-— i 718086 Iwl lUI O
opYliin 14. I '■. w^iijii it -■ Nobe| ESCORT ma t/m 50 et. p min 06--öbüie 14' __I.IMIJJ.M._____I ______.!1_1..,Ui-_j vrij. va. 14 uur tel. 045- —^^

_,
06- "^rT^l 459597a11e mogel. aanwe- 320.321 .1 0

50 14 iïnii BUS? Club MargO Bel voor gratisI*+ 3.Q.321.u "SJÜPiSÜ1
nii - . " „ y tienerposterkalender'B9,

v Sr. , K_H___B ?_. °oS 'S bljn . alles moSe" aansteker en stickersj^jOct. p. min. Q6.320.32i~ '"Jk- Sauna, relax., trio, SM — -—- {"lUtf!'-

In Nathalie-Monika KE__M__l HÉCuÉlfl + mass. Rijksweg Zuid Club RUSTICA v.d.
WzïS i 131 B' Geleen- 0449°- WeVerst.- 9' Kerkrade-

yMa.-vr.ll-24u., M=M fflgg "Tln 1-18 ii Tpl 045- Q6-3__0.32i.77 ._„..„,.,. - CONTACTBURO Lim- 1_hZ___ WSS i^Si jurfl- Bemidd. privé-adr.,
—_=i T _!:!__"__!___ Is 3203200 fkamerverh. Maaspaviljoen

""""■""" '■>^«V^'Ë*X ROVfl KiSPiïSÜ a-d- Maasbrug. Roosteren- p-jgrjgy^;.--J
u A nUVai «.^ijlm ~ Maaseik. Tel. 04499-3003. [_^■_■_»
f'r voor 50 cent pm EBflü ..CONTACTENBUREAU.. [bTMJ,?{«<>NJNGj |
Vf. Oor» O/l Wd'"l>M" 06-320.32i.02 L'Amour privé-adresbe- o. ««i*'«;<r r * ■320.24 —ff _*"T?L middeling Heerlen. 045- / IJ. . Qg 320 321 61 | '?'? C),'?'\7 mmmm^m^^^m^mm^mm^m^m^m^m^m^^^^^u® Hawajana ■BBÉi . [üjurman-buurvroim f«ai._. "'""J""" 06-320.321.17 ■■-"— teS^. I 111K> / Cluw. 1..,,._,«_.bum.^ f.< qUria, pool, restau- #§rL V UU i»^.!""'*"..*" Iheilige bar, leuke I "- _ n"-32O3!'OB0 f«r, atmosfeer. 7~~ Xl Jl Jl) U M- V A R I A fV baandag - vrijdag KANDRA met Cindy en _^v/v^vy L;;,-____n.«r _..,.___„■ M^r..»
|f l4 00 tot 24.00 uur Joyce tot 03.00 u. privé en NieuW! Nu ook op zat. enrrefplrl-l inn escort Tev leuk meisje zond. open van 14-24 uur. L._^lTTmWbS gevr. Tel. 045-228975. Met jonge meisjes. f^X KONTAKT CLUB É
Kpi^-foiJa6' Escort-service all-in 045- Dus wil je het goed en fijn, /?^tf_3»S£t3. Is^y>l________________ 326191 ma. t/m vrijd. 14.00 moet je in Club 2000 zijn.

SL «SCOrtSe^°f 04-00 "" A"e m°9' SÏnSWne49_Qnrfo .^A' Ge" r.-ir....«H.„ f1 „,„,„,„,.„.
blö at- 11 uur...? Tel. aanw. leen. 04490-42315. .

Club PARIS. Ma. t/m vr. Sittard SINTERKLAAS- Nieuw bij JOLANDA privéC6t ANGELA, Corina va. 14.00 uur. Provinciale- SURPRISE Martina ma. moeder + dochter + Van-!Cn naar de 7e hemel weg 31* Noord, Oirsbeek. t/m vr. 13-23 u. 04490- essa-type, 04492-3198 11-
-; 045-227734. Tel. 04492-1873. 28256. 24 U.

■■■USSEN STAF EN I ::■ PIEK ZIJN DEZE I:,s, jy
11 Bl __mmmmmmmmM^^^_^^2
" 113fi5. jjül d^S? (KÉ^Sé

?4 PE7«ï7i/iOS / \Pv \ Philips kompakte '. "^Ö u__s^2__f ____MMtit_.*t _»C 13/1/ lv- / \\ \ \ V/UC-P Lift Lfl I:|_-__P_. MV3S^__^^__P^__ _P^^_fl
Met 63 _m/110°'FSQ'beeldbuis. Met ï <N j* V^V-Y I Mf-viaeo- _» 1\ >^9R__ll^^.B KÖSdisplay on screen. Computer-controlled tt =====^^g^-5 JJ camera/recorder met mV y^yt^^mwmwJ^WpSSgySfil~^ teletekst. Geheugen voor 3 teletekst- __teö___l__i________^^M 2 snelheden m^r/^j^l^wwgi^
pagina's, 20 voorkeurpaginanummers, "^ ~"■ VKR 6841/00 <_mL,A permanent en tijdelijk. HiFi-stereo MB__^___B_____a____S»' Kleurencamera met 1/2" CCD-

~É^ R<S9lEa£f|P ÉPW2x22W. Met o__\\mM^___\_____\ Philips draagbare opneemelement, automatische j||J^
__T~| „it ______? ■S__fS_K" kleurentelevisie scherpstelling, witbalans en i^ AyA» peaiening., j^m ■—_»■■—-'"-- q^ 1000/108 diafragma. Met motorzoom. M^ W ~P

jfl^j^"^^ W^m\ I buis. 20 Voorkeurzenders. schoudernem en videocassette Uil PMILIPS

-■ ______________________i. ' ___f.O^_____- EC3OXM& _%||AC_ 1/ (Gi ________il HlfP^^^lHi L^!- ~_ _.. lil v2P #
■n IM'lH'i'l'B' I T J I I ■■" _

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm. mmM
,

■ __u_ai __"«j i t t i p^_ i

" — Philips stereo-muziek-systeem F rg-—B—K—s =n is

" ï275 teletekst . -~ tl #
Kombinatie van radio, versterker van 2 x 10 W, iGIGeR-T-iSll
dubbel cassettedeck en platenspeler. „ k * »

" Met twee luid- __^A_f* ?T |.1.1 .J I 1 W
sprekerboxen. VUU^ | -_-* J _■_ _T__-_J __/

a_________^^^^». TOjiijjjMmjjjjMjjjjj^^ I ■■■_______■_■_■_■ 881

i lZ_lT^' "'.TI 1 Philips stereo kleurentelevisie h"__«| Philips kleurentelevisie

" 8 —~~3tS—■ **" 25 CE 5570/108 &J 21 CE 1550/108
§ gP^g 63 cm/110° 'FSQ' beeldbuis. Met teleteksten 55 cm/90° 'FSQ' beeldbuis. 40 Voorkeur-

" _g- r~~~ E B"^ H ~~1 geheugen. Stereo versterker met 2x20 W zenders. Met

_
c muzlekvermogen. éf%mP^mP^ teletekst en gM

£a_H____H Met afstands- wAW^%tÊ%tÊmm afstandsbediening. Mf^ mJm^M]_^^J^^J 1 bediening. _f%#~r~~» , ?_ JTI KTI_"! h=i P!==' ~^qlü^—r^iiiiiiti'1-'"'____ |—**l *—» I oSjgf_ii-'iH*lj|

" {■S^'gf^^ *ll',::-'"I 'A-O'i'JLm**^ Philips Hin-stereovi^aJidio/ "^ |]SSZS^ ghJJJP3 Slimline HQ VHS-video- HQ-videorecorder VR 6862/00

" | versterker, dubbel cassettedeck, platenspeler en recorder VR 6470/01RProgrammeren van 6 programma s tot
| boxen. Voorkeurzenders, 6 FM, 6LGen 6 MG, 4 Programma's tot 31 dagen vooruit te 31 dagen vooruit. 35 Voorkeurzenders. HiFi-
f direkt oproepbaar programmeren. #%^%^% stereo audio opnemen en weergeven. r-^ë

" < d.m.v. QQCk Met afstands- QQCk Met afstands- W ft]
6 toetsen. 9~'~T bediening. 9~~l bed,emng- fwW~ LWJ

I ■ ' - — ' ■ - I -I I I ■■■■ '■■ lil II I lIMIII I II ____■■
_______________________

SeX Hotline Plllh MirahPÜa Discrete en gezellige Nieuw PRIVÉ, ma. t/m vr. KIJKOTHEEK videoc'ub
De heetste liin tussen WIUU ivinaucna huisvrouw komt bij u van 18.00 t/m 24.00 uur. leuke meisjes aanw. T*__j_

Moskou en Washington Nu nieuwe leiding en meisjes, op bezoek Tel. 045-723943; tevens 045-718067, nw films____ oon 000 oo oa- uit Frankr'ik Natasja 20 jr. 045-31 1 895 assistente gevr. aanw. '. *'.
06-320.320.22 uit Brazilië Rowana 18 jr. " ■

PRIVE Isa, v. ’ 75-, ook BETTY, Natasja en nieiflBurg. Franssenstr. 4, hoek Kaalheidersteenweg K'rade. xLi nLA^w zondag (zaterdag geslo- Paula. Tel. 045-229718. \
Hot NeWS Tel. 045-419823. Leuke meisjes altijd welkom. ■! STRADA ma t/m ten). Tel. 043-214000. MARISKA, ChamilliT'nfT'kOCi Q9Q Rfi JUSTINE' 3"- meesteressen, 2 Lolita slavinnetjes, Zoek je 'n lekkere boy?? randa Elly en Petra. Tel.00-320.323.66 onervaren, worden begeleid. Va. 13 uur tot 23 uur, tel. "]X~" 1400 uur 045 Bel dan mr 06-320 330 18 045-224621.

Na 21.00 u. Specials 045-425101 Drievogelstr. 4, Kerkrade. Gay! Date! Live! (50 ct./m). JUAN (mnl.) privé + es-
50 et- Per min-

—__ A iii Wilt u bloemetjes plukken. ********** cort, dagelijks vanaf
KATJA privé en escort A___.__l___nn ' Kom naar privéhuis... RplirtlÜn W / _-_ ,_. -t_t_^__7~l uur' TeL o*s-257283.
__"£ f ST°T;.V'5

T°T;.V' 110° ,0t ~tClClCll "' * MICHELLE want daar be- DÖUrilljn \A/|E N ~SPX I Nieuw EVA en Elvira vJ|
23.00 u. Tel. 045-423608. vinden zich de mooiste 06- Wl ," I JJZLLY 11-00 tot 18.00 u. Tel. 0-
Nieuw SUZANNE vanaf 10 Üb-d<_U.d«_l .W> bloempjes. Tel. 045- 32032533 Voor n ,eie.w,p. ve.i.g'. bi.zonder 419384.
uur, ook zat. en zond. Tel. mmh sex 50 et. p.m. 228481. ü_.Uw._._»w.u en met een dozijn tegelijk. ,-. ~045-721759. 50 c. p/m Q6 rUSSy Cat

06-nummers 4 C^? S!il ★★★★★★★★★★ 1320.324.601 06_
Relax Line WuSm k_ (hÖIm _fl —Nieuw Nieuw— E^cen.pe.m.nuu, 320.320.09

Armanda * Gratis foto's _HÉ__________________ ______ V«^s ;/__■ Oh lh Morr»i
OOn Q9H Of. l|~~l OIUU IVItJIOI „DE JACHTHUT", Haan- Hou je van verrassingen
O_IU.O_LU.UO ■/"! 'Jtfifii/M llf1 IJiW'ffifl'TTlW.lH R'iksweg Zuid 241, Ge- rade-K'rade, Grensstr. 23. 50 et. p. min.

De Zevende ttfH_H_M I '_^__._^_r_l______ 111 'PPn 04490-458U. Ge- Gabi, Regina, Karin, Heike, ZAKENMENSEN kie:
Hpitipl WJiffff^M ■»i'l;~fr*«'»c**»iUJ|g opend ma. t/m vrij. 11-23 u. Maria en Matina. Ma.-zo. v. bij Buro Venus voor priv.iciiici ■MlJf** I Tevens meisjes gevr. 20-4 uur. 045-463943. adressen. Zowel regio als 'oonoonn-l L. BfPIWB Sint is zijn Pieten kwijt. Privé bij Mark en Boy. Tel. landelijk. Inschr. v. gast-"-

-o__.U.v_>__.U.U / mW AW Wtr\:l -.'._M J-~1 Ze zullen toch niet bij...? 045-223850 na 14.00 uur. vrouwen welkom. Inl.:
SexnOn-StOp ~—~~ ■■"' mimi IMTMIW Tevens escort. Brunssum. 045-257191.

?nn varhalen n«r ri_n 06-320.330.07. Non-stop Dames, wilt u bezoek van _~ , ""*sJe= Vel" Tf.nCPY IQ O hï_n__É»n \/nll200 verhalen oer dag EROT|SCHE een ljeve B,vrouw? CIUÖ Bubb eS aK oA OHr Hro*lU.O___U.UO ’ 0,50 per minuut. U kunt nu bellen _~.. , u «,, llP^__ <Vil- <C/K_VK
"LiVeSeXll Non-stop SEXVERHALEN (geen lesbiene). 0^.^449^423 3 C>CXJ'OdX>"éLO
RolaV Rnv ?ne,i?a,°°n -06"32032103' 045-311895. 5^ !r. Min 50 et p.m. 24 uur P. dagRelax BOX «>«j- m,. Beurtlljn Hardsex, keihard de lekkerste!Strikt volwassenen COUNTRY CLUB open TRICHT bemiddeling in 06- f\ r\ ÓVSf\ OO l~ Ar320.324.06 "a. I,tJ_ï_.SS SSSTS: ÏÏ -S 320.325.33 Üb-J2O-»325-35

50 et/p.min. 's zaterdags vanaf 20 uur. 635264. 50 c. p/m

lg__burgs Dagblad



mmW \^m\ _____________ "B _______ \ ___^ _fl ___^ ____ _T ___________ 11 __\\___\__f- _______

tf T^TT-:"_":-:->-.'l':[ ' """' ■__ '^ ' x "'S » fc'....

lui ■£"■! I ëSuêrH fóMk

l_.lekter^mggi 1 sfaatvru ?i^!:t?SH
Dixan USjpPB^I Dobbelman Lassfi'^^ Wasmiddel ££ )JjfVM

B|oem AQ Knakworst CQ
pak 1000 gram J- H" _7 _^811/?nTflïtÏTg*EtMSf»TÏ|lWff^^ P°l 180 9ram S- ____T _^

_____^^_T^r__l I _i_ir__T___k r*l I 1 I__l ■ _■__ IA ■ ii] fi fA ■ ■il_■ I __-*■______ ■_________ y r^mWÊÊÊÊÊrim\ ____^. _-. - ' ____„_P^ :_I f* l L* I L*_L'LriJ __________ i" i ____L t"_B____L _i * ■ LtM .J i r*J EhéPl VfUMII.!- m ______ K^fl __L_^H ___UÉ ________■ __■ ______ l___L__t ______F

fc*r*« MvOOllvll B»- ■ _________' Xt_Ll I [** | I QJ _L^J I \*_| t,»j I 1ii r* r*. I _£_^il JË^^^i f / \/ IV
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