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Duitser sterft
aan overdosis
I*ERLEN - In een kraakpand aan

Laanderstraat in Heerlen is gis-
ll^chtend in allevroegte het stoffe-
p overschot gevonden van de 23-- K. uit Linnich bij Aken. De
Leeman, die bekend stond als

is vermoedelijk
erleden aan een overdosis drugs.

is het zevende drugsslachtoffer
Heerlen van dit jaar. De Duitser

u*d tegen vier uur 's ochtends ont-
B *J door iemand die ook de nacht
.het kraakpand wilde doorbren-

Het weer
(^-NEMENDE BEWOLKING
la* een hogedrukgebied van
v";0 millibar boven de Golf
H* Biskaje wordt vandaag
l^1 veel bewolking iets zach-
_/ 'Ucn* aangevoerd. Na het

v£| ?kken van de ochtendne-
is het eerst nog zonnig,

Vq?/. geleidelijk neemt de be-
t_ 'king, vanu jt nej noord wes-Hj?> toe. Vanmiddag kan daar
<WScnien ze,fs '«kaal wat
«a » gen uit vallen- De mid-
iQ$temperatuur loopt op tot
\0

& graden en de wind
\v e J*t zwak tot matig uit het
WqS De komende nacht
"Hn^* **e* minaer koud en de
5 "'mumtemperatuur is circa

_den' Voor net weekeinde
Hei. .' door noordwestelijke

e°«ning, overwegend droog
Isj et met af en toe veel bewol-
D^ e verwacht en middagtem-
yo sturen rond 7 graden.
\y °r meer informatie over het
te er >n Limburg kunt u bellen
V 9U22346.&DAAG:
to, °P- 08.35 onder: 16.29,*anop: 08.16 onder: 15.14
gRGEN:
H? °D: 08.36 onder: 16.29
"*öop: 09.29 onder: 15.58

Verwachting ruimschoots overtroffen
DSM boekt dit jaar
600 miljoen winst
Van onze redactie economie

HEERLEN - DSM gaat dit jaar 600
miljoen gulden winst boeken, het
beste resultaat dat het chemiecon-
cern ooit behaalde. In augustus
sprak het DSM-bestuur al de ver-
wachting uit dat het bedrijf dit jaar
een recordwinst zou halen en werd
nog gesproken over ruim 500 mil-
joen. Over de eerste negen, maanden
van dit jaarblijkt de winst echter al
op 450 miljoen te liggen, 27 procent

I

meer dan in dezelfde periode vorig
jaar.
DSM maakte deze cijfers gisteren
bekend, de dag na de goedkeuring
van het privatiseringsvoorstel in de
Eerste Kamer. Daarmee werd het
licht definitief op groen gezet voor
de grootste beursintroductie op de
Amsterdamse effectenbeurs.
DSM gaf het - florissante - bericht
over de cijfers tot en met het derde
kwartaal uit, in verband met deaan-
staande beursgang. De Amrobank,
die het syndicaat leidt dat de uitgif-
te van de aandelen regelt, zei giste-
ren te verwachten dat de eerste aan-
delen 'zeker één miljard' zullen op-
brengen.
Met de nettowinst van 600 miljoen
gulden komt DSM circa 35 procent
hoger uit dan vorig jaar (’ 442 mil-
joen). De omzet steeg met 12 pro-
cent tot een bedrag van ’7,4 mil-
jard. Over dit jaarzal de staat een di-
vidend krijgen van 168 miljoen gul-
den, hetgeen overeen komt met een
kwart van het aandelenkapitaal.
Met het eerder afgesproken, eenma-
lige dividend van 350 miljoen gul-
den kan de overheid dus een half
miljard gulden van het chemiecon-
cern tegemoet kan zien.

" zie verder pagina 19

Extra fiscaal
voordeel schone

auto blijft uit
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Er komt voorlopig
geen extra fiscaal voordeel voor
mensen die een auto kopen met een
motorinhoudvan maximaal 1400 cc.
en die voldoet aan strenge Ameri-
kaanse eisen voor uitlaatgassen.
Oorzaak is de te late indiening van
een daartoe strekkend wetsvoorstel
door staatssecretaris Koning (Fi-
nanciën). Op het ministerie van
volksgezondheid, ruimtelijke orde-
ning en milieu is inmiddels met te-
leurstelling gereageerd op de gang
van zaken.

Koning diende het betrokken wets-
voorstel gisteren bij de Kamer in.
Het voorziet in een reductie van de
bijzondere verbruiksbelasting met
1700 guldenvoor auto's met een mo-
torinhoud tot 1400 cc. die voldoen
aan Amerikaanse eisen inzake uit-
laatgassen. Tot 1 januari geldt voor
deze categorie auto's een belastin-
greductie van 850 gulden, mits zij
aan Europese eisen inzake uitlaat-
gassen voldoen. De Europese eisen
zijn echter ruimer dan de Ameri-
kaanse.
Nijpels kondigde in juliaan een ex-
tra premie te willen op schone klei-
ne auto's op basis van de Ameri-
kaanse normen. Dit tot grote woede
van de Europese Commissie, het da-
gelijkse bestuur van de EG. Men
ziet de Nederlandse maatregel als
een handelsbelemmering. Inmid-
dels ligt de zaak bij het Europese
Hof van justitie.
De Kamer zal vandaag een wets-
voorstel aannemen om het huidige
systeem ter stimulering van schone
auto's en het gebruik van ongelode
benzine vooralsnog ongewijzigd
voort te zetten.

Oud-SS'er Jan
Olij opgepakt

DEN HAAG - Interpol heeft giste-
ren de 68-jarige oud-SS'er Jan Olij
opgepakt in zijn huis bij Buenos
Aires in Argentinië. Jan Olij is in
1952 Argentijn geworden. Argenti-
nië levert geen onderdanen uit. Een
rechter zal zich daarom vermoede-
lijk eerst over de geldigheid van
Olijs staatsburgerschap moeten
buigen. Datzelfde geldt voor de nog
voortvluchtige Abraham Kipp, die
in 1953 Argentijn werd.

Minister Korthals Altes heeft vorige
week om de uitlevering van Olij,
Kipp en Riphagen verzocht.

Historische rede Sovjet-leider voor Verenigde Naties

Gorbatsjov wil troepen
eenzijdig verminderen

Van onze correspondent

VORK - De Sovjetunie zal haar troepensterkte binnen
cc jaar eenzijdig met een half miljoen manschappen terug-

lreugen. Dit heeft Sovjet-leider Gorbatsjov gisteren beloofd
'Jdens een historische rede voor de Verenigde Naties (VN). De
°ezegging betekent een vermindering van het aantal Sovjet-

met 10 procent. Dit zal gepaard gaan met een „aanzien-
de" vermindering van het aantal conventionele (niet-nu-
leaire) wapens, aldus Gorbatsjov.

tor een belangrijk deel zullen de
Minderingen in Europa plaats-
eden. Gorbatsjov zei dat de Sov-
'unie uit Oost-Duitsland, Tsjecho-
**akije en Hongarije in totaal 6
""^divisies zal weghalen en 50.000

l Europese gedeelte van de
/'Xjetunie zelf zal ook drastisch ge-
beid worden. Alles bij elkaar gaat?l> voor wat. Europa betreft (de
Metunie plus bondgenoten), om
Jr°oo tanks, 8.500 artilleriesyste-
■el en 800 gevechtsvliegtuigen, al-

de Sovjet-leider.
® Sovjet-divisies die „voorlopig"
?. op het grondgebied van de
J^opese bondgenoten gestatio-

rd blijven, zullen grondig gere-

organiseerd worden. Ze zullen wor-
den omgebouwd tot een „duidelijk
defensieve macht".
In dezelfdeperiodevan twee jaarzal
de Sovjetunie ook eenzijdig haar
troepen in Azië terugbrengen. Met
name vanuit Mongolië willen de
Sovjets een „belangrijk deel" van
hun troepen terug naar huis laten
gaan, zo zei hij, daarmee een oude
wens van China vervullend.

Gorbatsjov zei dat de Sovjetunie
met deze dramatische veranderin-
gen wil bijdragen aan een „nieuwe,
historische realiteit, waarin we een
verandering van super-bewapening
naar het principe van een redelijk
defensief vermogen zien".
Gorbatsjov zei dat de conventionele
ontwapening ook deel uit maakt
van een plan om af te stappen van
een economie die is gebaseerd op
voortdurende bewapening, en over
te gaan op een meer civiel gemoti-
veerde economie.
Gorbatsjov maakte deze ontwape-
ningsplannen bekend in het kader
van een speech waarvan het centra-
le thema was, dat het tijdperk van
confrontatie in de wereld nu achter
de rug is, en dat een tijdperk van
nieuwe samenwerking is aangebro-
ken.

Gewonden door
bestuurder

achtergelaten
NIEUWSTADT - Een be-
stuurder van een Opel Manta
is gisteravond nadat hij in
Nieuwstadt een ongeluk ver-
oorzaakt had waarbij zijn
twee inzittenden zwaarge-
wond raakten, van deplek des
onheils gevlucht.

De man reed met hoge snel-
heid over de weg Op de Brug
in Nieuwstadt richting Sit-

tard. In een lange flauwe
bocht raakte hij op de andere'
weghelft en ramde daar een
hem tegemoetkomende auto.
De Opel Manta brak door de
klap letterlijk in tweeën en
twee passagiers raakten ern-
stig gewond. De bestuurster
van de tegemoetkomende wa-
gen moest ook gewond naar
het ziekenhuis in Sittard wor-
den afgevoerd.
De politie, die de naam van de
bestuurder kent, vermoedt
dat hij onder invloed verkeer-
de en daarom de benen heeft
genomen. Het verkeer was
door de ravage urenlang ge-
stremd.

zie verder
pagina
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" Een muur-
schildering van
een indringende
uitbeelding. Met
het geweld van
een hamer wordt
een mens
genadeloos
monddood ge-
maakt door de
onderkaak in
zijn strot te
drijven. Deze
week is de laat-
ste'hand gelegd
aan dit signaal
van "de waak-
zaamheid tegen
de schending
van de men-
senrechten". Het
beheerst thans
het straatbeeld
van Maastrichts
quartier latin",
waar de
schildering is
aangebracht op
de gevel die de
splitsing vormt
van Tongerse-
straat en
Kakeberg.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Mandela nu in bewaakt woonhuis
JUHAJNNESBUKÜ - De
Zuidafrikaanse zwarte leider
Nelsoi^Mandela(7oM^gist^van

ren van het ziekenhuis in
Kaapstad waar hij herstelde

tuberculose, overgebracht
■naar een
Hbij de Verster-gevange-

s Kaapstad.
HDaar om
Mfamilie te ontmoeten.

De aankondiging dat Mandela
wordt ondergebracht in een be-
waakt woonhuis lijkt een nieuwe
stap in een gefaseerde vrijlating van
Mandela, die in 1964 tot levenslange
gevangenisstraf werd veroordeeld
wegens hoogverraad.
De verhuizing van Mandela werd
verwacht nadat minister Coetsee
onlangs verklaarde dat de ANC-lei-

der na zijn herstel niet naar de cel
zou hoeven terug te keren. De afge-
lopen twee weken werden nog drie
prominente zwarte aanvoerders van
de strijd tegen de apartheid vrijgela-
ten.

sport
# Bayern München

verrast
Inter Milan.
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# Heinz Jacobs
manager
profcircuit
driebanden.
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# Frank van Bakel
met bange
voorgevoelens
naar
cyclocross Rome.
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Veel doden na
aardbeving
in Armenië

MOSKOU - De zuidelijke Sovjet-re-
publiek Armenië is gisteren getrof-
fen door de zwaarste aardbeving in
tachtig jaar,waarbij volgens de Rus-
sische televisie duizenden mensen
dakloos zijn geworden. Sovjet-lei-
derMichailGorbatsjov stuurdevan-
uit de Verenigde Staten een condo-
leancetelegram waarin hij zijn me-
deleven uitte met „veel doden" en
hulp toezegde.

De aardbeving, met _en kracht van
6.8 op de schaal van Richter, trof
ook de Turkse oostelijke provincie
Kars. Daar kwamen in drie dorpeij
dichtbij de grens met de Sovjetunie
zeker vijf mensen om het leven en
liepen anderen verwondingen
De gouverneur van Kars zei te vre-
zen dat het aantal slachtoffers nog
zal stijgen.
De aardbeving betekent nieuwe
problemenvoor het al door etnische

Iproblemen onrustige Armenië.

" zie verder pagina 3

(ADVERTENTIE)

Voorverkoop bij Carita!
Esprit Centre Carita start een
sensationele voorverkoopexclu-
sief voor Limburg in Heerlen en
Maastricht!
Ja, u leest het goed vanaf donderdag 8 dcc om
9.30 uur starten wij een speciale voorverkoop
Voor onze vaste Esprit klanten (dames en heren).
Door de enorme omvang van onze klantenkring is
het onmogeliik om iedereen aan te schrijven. Van-
daar deze bekendmaking.
Onze voorverkoop houdt in dat de gehele najaars-
collectie en wintercollectie '88 wordt verkocht met

EEN KORTING VAN 40%.
(Uitgezonderd feestcollectie en Springcollectie

88/89)
Een goed advies: kom tijdig want op=op.

Vele groetjes van Carita en haar medewerkers.

Carita
The boutique with the best choice

In the middle of the town
Kleine Staat 6 Maastricht-City
Saroleastraat 3 Heerlen-City

Sterke daling
opnamen in
ziekenhuis
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Jacks
Sportieve warm gevoerde jacks.

Korte en lange modellen.
van 225.-, 249.-en 265.-

-voor

149 r
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daar winkel je voor je plezier I
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E Ledenmededeling ■fe Limburgs mooiste speelpaleis \
I CASINO LANDGRAAF !E heeft vanavond voor u «en daverend optreden van £

MAYWOOD
e de nieuwe vorm van uitgaan. Ü
| CASINO LANDGRAAF

Daarnaast degelegenheid om le spelen op de
E; befaamde 24 en 36 ob«ervatlero_lette.
fn Speelflches vanaf 1 gulden. 9

Wij heten u van harte welkom In Caelno Landgraaf. 'm

U weet wei, die met die loper... =1I CASINO LANDGRAAF 1; 24 uurper dag open!
Casino landgraaf =1

P Mcltweg 82 te Landgraaf. Tel.: 045-315080 !J
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CLEMENTINES WTTLOF

f 3.9 500 129
kilo Jg

gram |#
Aanbiedingen geldigvan do. 8 t/m za. 10december 1988 /________9___^en alléén in filialen meteen groenteafdeling. /^_F^__F____7
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In de theaters...
KERKRADE - Vanavond staat in

" het Wijngrachttheater de klucht Een
fijn span op het programma, met in
de hoofdrol Joop Doderer. Het Pan-
tomimetheater Tomazewski
brengt zaterdagavond Ein König für
sieben Tagen. Alle voorstellingen
beginnen om 20.00 uur. Zondag-
middag brengt het Folkloristisch
Danstheater zijn nieuwste pro-
gramma Van zwarte Woud tot
Zwarte Zee, aanvang 15.00 uur.

MAASTRICHT - In de stads-
schouwburg wordt vanavond om
20.00 uur door Dansgroep Reflex
Partnership uitgevoerd. Vrijdag-
avond presenteert de muzikale
theatergroep De NieuweSnaar zijn
nieuwe show Hackadja (try-out).
Aanvang 20.00 uur. In de Toneel-
academie verzorgt Tamara Huil-
mand om 20.30 uur de dansvoor-
stelling Feestlokaal. Zaterdag-
avond om 20.00 uur staat in de
stadsschouwburg het Footsbarn
Theatre met de productie Babyion
op het programma. In het Gene-
raalshuis is er zondagmiddag om
14.30 uur jeugdtoneel, terwijl Stu-
dium Chorale dinsdagavond con-
certeert in de Redoute (20.00 uur).
Het Willem Hystek Strijkkwartet
verzorgt woensdagmiddag om
12.30 uur in de Redoute een lunch-
concert. Op het programma staan
werken van Beethoven en Borodin.

HEERLEN - In de Kleine Zaal van
de stadsschouwburg speelt van-
avond en morgenavond het toneel-
geschelschap Echte Mannen het
stuk Zomer in Rimini. In de foyer
van de Kleine Zaal vindt morgen-
avond om 21.45 uur een Jazz Ses-
sion plaats, georganiseerd door
SLIM. ledereen die mee wil spelen
is welkom. In de Gerardus Majella-
kerk concerteert op dezelfde avond
het Madrigal-Chor Bukarest. Op
het programma, dat om 20.00 uur
begint, staan madrigalen, Byzan-

tijnse muziek en werken van Roe-
meense componisten. Dinsdag-
avond danst het Nationale Ballet
elf pas de deux in Heerlen. Aan-
vang 20.00 uur. De dramatische
kroniek Jeanne d'Arc wordt
woensdagavond eveneens om
20.00 uur gespeeld.

ROERMOND - In de Oranjerie
treedt vrijdagavond Liesbeth List
op. Haar nieuwste soloprogramma
List Nu begint om 20.00 uur.
SITTARD - In de stadsschouwburg
staat morgenavond de komedie De
vrouw - generaal' in alle staten op
het programma, gespeeld door
Theatergroep Turba. Aanvang
20.00 uur. Zaterdagavond om
19.00 uur is in het Sirkel Theater de
familievoorstelling Wind. Zondag-
middag om 14.30 uur vindt in de
stadsschouwburg een uitvoering
plaats van het familiestuk Moeder
in de wolken. Het toneelstuk Sepe-
ration, gespeeld door Linda van
Dyk en Kees Brusse, staat woens-
dagavond om 20.00 uur op het pro-
gramma.

" Liesbeth List morgen in de
Oranjerie

Verder in...
.' URMOND - In het Terpkerkje van Ur-
; mond concerteren zondagavond om

20.00 uur Harrie Ries (trombone),
Jürgen Schild (trompet) en Hans
Nickel (bastuba). De drie koperbla-

j zers, die als solist verbonden zijn aan
; het Symphonie Orkest van de West
j Deutsche Rundfunk, worden op de

■ piano begeleid door Ed Gerits.

" THORN - Zondagavond wordt in de
! Abdijkerk te Thorn een koorconcert- gegeven. Medewerking hieraan wordt
! verleend door het koor Chorum Cur-
; rende 0.1.v. Jan Tobben en de orga-
" niste Anja Hendrikx. Aanvang 19.30. uur.

I ELSLOO - Zaterdag staat de laatste
; wedstrijdvoorstelling van het Toer-
" nooi der Lage Landen op het pro-; gramma. Niet de Toneelclub Haar-
' lem, die door ziekte van een van de

'" hoofdrolspelers verstek moest laten
; gaan, maar Sint Genesius Helmond
■ zal om 20.00 uur op de planken ver-. schijnen. De Brabantse acteurs en
; actrices brengen 'Wat een gekke man

" ... en zijn vrouw dan?' van Alan Ayck-
bourn.

OBBICHT - Vrijdag, zaterdag en zon-
j dag geeft Theater op de Beek in het
Keldertheater van gemeenschaps-
huis Obbicht een reprise van het blij-

spel Sjoester van Oranje. Aanvang
20.00 uur.

MAASTRICHT - In de concertzaal
van het conservatorium in Maastricht
staan de volgende activiteiten op het
programma: vanavond om 20.00 uur
de uitreiking van de Edmond Hus-
tinx-muziekprijs 1988. Morgen-
avond om 18.00 uur een voordracht
door studenten uit de gitaarklas van
Kees Dirkx, dinsdagavond om 18.30
uur een voordracht door studenten uit
de solokias van Ton Thissen en
woensdagavond om 18.00 uur een
vooordracht door studenten uit de
dwarsfluitklas van René Kravanja.
In de aula van het Bonnefantenmu-
seum wordt in de serie Museum Mati-
nee een onrmoeting georaniseerd
met Robert Garcet. Aanvang 11.30
uur.

GENHOUT - Toneelvereniging Ons
Genoegen uit Genhout-Beek brengt
zaterdag- en zondagavond het blij-
spel Gein reis nao de zon. Dit dialect-
stuk vindt plaats in zaal Vroemen te
Genhout. Aanvang 20.00 uur.
VALKENBURG - Zondagmiddag con-
certeert Fluitkwartet Quadrafonia
om 12.30uur in Kasteel Oost Valken-
burg. Medewerking wordt verleend
door de sopraanzangeres Ingrid
Kappelle.

Openhartig boek over erotiek, liefde en geloof
Fons Erens (70) rekent

af met 'sex is zondebesef
door josfrusch

ELSLOO - Deze maand ver-
scheen bij Uitgeverij Intho te Mer-
kelbeek een opmerkelijk boek:
'Naakt uit de biechtstoel' van de
hand van Fons Erens uit Catsop-
Elsloo. Opmerkelijk vooral wat be-
treft de thematiekvan dezeroman,
die probeert af te rekenen met het
'sex is zondebesef' van de RK-
Kerk. Erens, in Limburg geen on-
bekende vanwege zijn lidmaat-
schap van de Diocesane Pastorale
Raad in de jaren zeventig en zijn
28-jarig directeurschap van de
Volkshogeschool Valkenburg, ver-
telt in 'Naakt uit de biechtstoel' op
openhartige en vrijmoedige wijze
zijn levensverhaal, dat wordt ge-
kenmerkt door een voortdurende
strijd om vrijheid. Het relaas van
een zeventigjarige, die zich zijn le-
ven lang heeft proberen te ontwor-
stelen aan de klerikale moraal.

Fons Erens werd opgevoed in een
zeer traditioneel kerkelijk milieu en be-
landde na de dood van zijn moader als
vijfjarige op een normenkostschool
(„Die vernedering en de straffen hou-
den mij nog steedsbezig"). Op zijn der-
tiende kwam hij bij de Redemptoristen;
een vanzelfsprekendheid toendertijd,
omdat het gebruikelijkwas dat de oud-
ste zoon uit een gezinpriester zou wor-
den. Maar Fons Erens werd geen
priester, hij verliet de Redemptoristen,
bezocht het Bisschoppelijk College in
Weert en ging daarna politieke sociale
wetenschappen studeren in Leuven;
een studie, die hij na twee jaarwegens
geldgebrek moest afbreken. Erens
vertrok naar Italië met de bedoeling te-
kenend journalist te worden en op een
motor doorEuropa te trekken. De mo-
bilisatie maakte aan deze avontuurlijke
plannen echter een einde en zo werd
hij in 1948 na een tijd lang als cultureel
consulent van de jonge boeren ge-
werkt te hebben directeur van de
Volkshogeschool Valkenburg.

Dit leven nu heeft Fons Erens in een
roman vervat, waarvoor zijn gevecht
voor vrijheid de drijfveer vormde en
waarin autobiografische elementen en
fantasie met elkaar worden verweven.
„Aanvankelijk wilde ik aan de hand van

mijn dagboeken alleen maar schrijven
over mijn verblijf in Italië", vertelt de
zeer aimabele auteur, „maar langza-
merhand kwamen er steeds meer za-
ken bij, die geschikt bleken te zijn voor
een " roman". De naweeën van zijn
Roomse opvoeding, die een normale
omgang met vrouwen aanvankelijk on-
mogelijk maakten; zijn eerste contac-
ten met de vrouwen, die een grote be-
tekenis in zijn leven zouden spelen,
met zijn inmiddels overleden vrouw
Marga bijvoorbeeld of met de Finse
Hilkka, de platonische geliefde met wie
hij nog steeds briefcontact onderhoudt
en de betekenis, die liefde, sex en ge-
loof voor hem hebben gekregen. Dit al-
les beschrijft Fons Erens op intrigeren-
de wijze: „Ik begon mij opeens te reali-
seren, dat ik de mensen iets mee kon
geven door ze mijn leven te vertellen.
Ik wil niet het belerend vingertje heffen,
maar de lezers wel confronteren met
onderwerpen, die maar al te vaak in de
taboesfeer worden getrokken." En zo

werd 'Naakt uit de biechtstoel'- 'naakt'
betekent vrijheid voor de auteur en
'biechtstoel' angst - een boek over
erotiek, liefde, religie en sexuele bele-
ving van oudere mensen. Vandaar dat
Erens zijn tweede roman - in 1980 ver-
scheen van hem 'Bazen-Knuppels-
Knechten' over de sociale toestanden
op het Zuidlimburgse platteland - het
motto meegaf, dat werd geformuleerd
door de filosoof Meindert Muller:
'Waarom vind jesex, een van defijnste
gaven van Gods schepping, zo weinig
terug in de theologie, de moraaltheolo-
gie uitgezonderd? Waarom doet de
kerk zo lelijk over seks? Wat heeft
Onze Lieve Heer verkeerd gedaan?'

„Ik heb mij gerealiseerd, dat de vrouw
na de zondeval als het symbool van
het kwaad wordt beschouwd bistnen de
kerk en dat er dus historischeredenen
zijn voor het sex is zondebesef, aldus
Erens. „Maar daarmee is het nog niet
goed te praten. In deze moderne tijd

zou het goed zijn, dat de kerk de posi-
tieve elementen van de erotiek zou be-
lichten."
„Ik probeer de erotiek in het boek van-
uit een andere optiek te benaderen. De
tegenwoordige belangstelling voor
erotiek en sexualiteit wordt alleen toe-
gespitst op de geslachtsdaad. Er zijn
echter veel meer zaken van belang:
openhartigheid, tederheid, vrijheid,
creativiteit en volledige gelijkheid van
beide partners. Het geestelijke aspect
van de sex, daar gaat het om. Ik wacht
daarom nog altijd op een publicatie van
mgr. Gijsen, waarin hij de zaligheden
van het godsgeschenk erotiek uit de
doeken doet."

openhartige wijze bloot te ge*
Erens' antwoord is resoluut: „Wanfl
je besluit over deze zaken vanui
persoonlijke belevingswereld te sd
ven, dan kun je dat alleen maar d
door je gevoelens en gedachten I
te geven. Je moet eerlijk zijn ten
zichte van jezelf. Pas dan kurt
mensen er iets van zichzelf in her*
nen. Bovendien: ik heb altijd het I
op de tong gehad. En wie zich aan
thematiek van mijn roman stoort, rt
er eens over nadenken, dat veleni
een masker rondlopen en zich niet'
yen blootgeven. En juist dat is zeer
langrijk bij intermenselijke verhoi*
gen en vooral ook in de liefde."

Fons Erens heeft zijn roman bewuS
een eenvoudige stijl geschreven. J
wone mensen moeten het kunnen
zen", is zijn opvatting. „Ik voel mij'
ook meer een volksschrijver daneö
terator". De schrijver verwacht inte»
se in zijn boek bij jong en oud. „Jon
ren zullen vooral geïnteresseerd z|
het avontuur, dat ik heb beleefd
mijn zoektocht naar vrijheid en in
feit, dat oudere mensen zich bezign
den met sexualiteit en erotiek. Oud
lezers zal de herkenbaarheid aansf
ken en de bevrijdende gedachte,
sex ook voor hen is weggelegd."

Het pleit voor de schrijver dat hij
thema op integere en discrete *heeft benaderd. Beschrijvingen 'sexuele zaken komen in het boek'
ook niet voor. „Ik heb niemand **shockeren", licht Fons Erens toe.
heb gevoelens van tederheid W*
beschrijven. Dat mag een geestel
striptease lijken, maar het is meerlkwestie van eerlijkheid en herkenW
heid. Ik heb geschreven over het
vechten van mijn eigen vrijheid-
moet dan ook vrij kunnen denken
daarom heb ik mij geen grenzen
steld. Ik weet dat ik mij kwetsbaar
stel, maar als je ouder bent dan M>
beter relativeren en je een schild
onverschilligheid aanmeten. Al v^
de mensen toch wel laten weten, d«
geen Cassanova of Don Juan ben-

Heeft de schrijver zich wel afgevraagd,
of het verstandig is, zich op een zo

Foto: PETERROOZEN" Fons Erens, poserend metzijn nieuwste boek voorzijn huis inCatsop.

Daniël Wayenberg
solist bij LSO

MAASTRICHT - De befaamde pianist Daniël Wayen-
berg is deze week te gast bij het Limburgs Symfonie
Orkest. Hij zal onder leiding van Heinz Friesen het al
even befaamde Pianoconcert van Grieg uitvoeren. Op
hetprogramma van dit 'Voor elk wat wils-concert staan
verder Norsk Kunstnerkarneval van Johan Svendsen
en de Tweede Symfonie van Sergej Rachmaninow.
Het eerste concert wordt vanavond in de Maaspoort in
Venlo gegeven, morgenavond gevolgd door het Wijn-
grachttheater van Kerkrade en zaterdag door het
Staargebouw van Maastricht.

Het is niet de eerste keer dat Daniël Wayenberg als so-
list meewerkt aan een concert van het LSO. In 1973
reeds trad hij bij ons stedelijk orkest op. Wayenberg
had toen reeds een bijna 25-jarige carrière achter de
rug. Nog steeds is deze 'klavierleeuw' een veelge-
vraagd solist in binnen- en buitenland. Minder bekend
zijn zijn activiteiten als componist. Toch schreef hij bal-
let- en kamermuziek, een Triple Concerto voor drie pia-
no's en orkest en een symfonie. Bovendien geniet Da-
niël Wayenberg grote faam alsdocent. Momenteel is hij
als zodanig verbonden aan het Rotterdams Conserva-
torium. " Daniël Wayenberg, solist bij het LSO.
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Gegratineerde
stamppot met
rauwe andijvie
Benodigdheden: IV. kg aardappe-
len, zout en peper, 300 g doorregen
rookspek, 1 el margarine, ± 400 g
andijvie, t rode paprika, ± 2 dl
melk, nootmuskaat, 150 g geraspte
kaas, 2 el paneermeel.

Kook de aardappelen met zout gaar
in 20 minuten. Snij het spek in dob-
belsteentjes en laat op zacht vuur in
de boter in 5 minuten lichtbruin
worden en schep af en toe om.

Was de andijvie, sla goed droog en
snij in smalle repen. Maak de papri-
ka schoon en snij in blokjes. Ver-
warm de melk, verwarm de grill
voor.

Giet de aardappels af, stamp ze fijn
en roer er met de melk een smeuïge
puree van. Meng de andijvie, spek-
jes en paprika door de puree. Breng
op smaak met zout en peper en een
snufje nootmuskaat. Doe de stamp-
pot in een ovenschaal, strijk de bo-
venkant glad en bestrooi met kaas
en paneermeel. Laat onder de hete
grill lichtbruin kleuren en dien di-
rect op.
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de komieke coco panda en de roddeltante



üö Van onze correspondent
jCpSSEL- Op-het NAVO-hoofd-
jfrt^^ier in Brussel werd instem-
''%^gereageerd op de voorstellen
fced

G°rbatsjov. „Een stap in de
! h^r6 richting waar wij zo lang op
1% Den aangedrongen", zo luidde
I>weactie van NAVO-secretaris-ge-
l *al Manfred Woerner.IL .i Vg^Uitser zei „elke maatregel te
rW elkomen, die kan leiden tot de
f^ s lang noodzakelijke verminde-
sCns van hetoverwicht van het War-
Vr^MPact op het gebied van de con-
D 4., 'onele strijdkrachten in Euro-
Vh Navo zal de beloften van
tt.r atsjov nu grondig gaan bestu-
N>r*. en wacht concretere vervolg-
MihisteUen af, zo werd gezegd.
'^d er Van den Broek (Buiten-
Van Se Zaken) vindt de voorstellenv_r Partijleider Gorbatsjov „vrijras send"

Opde hoogte
?ankiers van KEP verweten de

dinsdag in een brief dat hij
* ttiaanden op uit was de samen-
ging met KEP te verbreken. Zij
'den de Staat aansprakelijk voor
.geld dat ze tot nu toe in KEPben gestoken. Van denBroek is
{tiet eens met de verwijten vanbanken. „Van een vorm van

overval, een duister complot dat
moest leiden tot een breuk met
KEP, is geen sprake", aldus Van
den Broek.
Ook de beschuldiging dat de fouten
in de produktie hun oorzaak von-
den in steeds nieuwe wijzigingen
die het ministerie wenste, wees de
bewindsman van de hand. „Ik ver-
werp dat. Wat ik u hier vertel, is de
waarheid". KEP was vooraf op de
hoogte gesteld van de opzet van de
voor het bedrijf zo vernietigend ver-
lopen tests, aldus de bewindsman.
KEP kan in de volgende fase van
het paspoortproject wellicht weer
meedoen, aldus Van den Broek.
Maar een samenwerkingsovereen-
komst als destyds door staatssecre-
taris Van Eekelen ondertekend
„heeft voor mij afgedaan en herleeft
niet meer". Of Nederland nog in
deze kabinetsperiode een fraudebe-
stendig paspoort krijgt, is onduide-
lijk. „Laten we er maar een toto van
maken; ik weet het niet meer", zo
verzuchtte de minister.

PC Hooftprijs
van 1989 voor
Jan Wolkers

HAAG - Jan Wolkers (63)
W de PC Hooftprijs 1989 voor
falend proza. Aan deprijs is een
jji_g van 25.000 gulden verbon-

J'kers krijgt de prijs omdat hh'
'Sens de jury „een groot oeuvre
*Ün naam heeft dat diversehoog-
teen bevat". De jury bestondMartin van Amerongen (voorzit-

'' Hermine de Graaf, Hanny Mi-
fv eüs, J.J.A. Mooy en Frans C. de
'kers' werk kenmerkt zich, ver-

de jury ook, door „zowel ge-
als een ongeëvenaard

vermogen. Thematisch
*.* hij diepe sporen door de na-
'ogse Nederlandse letterkunde
r°kken. Op elke bladzijde van
J^erk presenteert hij zich als een

van wie reeds nu kan,rden vastgesteld dat hij als
_ePper van een aantal onmisken-
ie klassieken de literatuurge-
ledenis in zal gaan".

Verder overleg
met studenten

L5-TERMEER _ Minister Deet-
k nvan Onderwijs gaat op 3 janua-

gemaals met de studentenorga-
l^l^s overleggen over de Harmo-

lewet en de bezuinigingen op
"udiefinanciering.

SmHw'^an en de studenten zullen
V6r

,verder praten over korte uni-(L^aire opleidingen voor afgestu-C de HBO'ers, de korting op het
K^ Set van de universiteitenen het
S&rri on<*s voor studenten die lan-

zes jaarover hun studieheb-
L-.Sedaan en daardoor hun beurs

Ambtenarenbonden:
overleg zit muurvast

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het overleg tussen
minister Van Dijk (Binnenlandse
zaken) en de ambtenarenbonden
heeft gisteren niets opgeleverd. De
drie grote ambtenarencentrales
ACOP, CCOOP en AC houden vast
aan een salarisverhoging voor ieder-
een van 1 procent per 1 januari 1989
(kosten 450 miljoen gulden). Minis-
ter van Dijk had een bod van 0.2
procent gedaan en daarbij nog een
aantal andere maatregelen voorge-
steld. In totaal had de minister 475
miljoen gulden beschikbaar voor
een verbetering van de arbeidsvoor-
waarden voor volgend jaar.

Volgens de drie centrales zit het
overleg met de minister muurvast
zit. Die laatste blijft echter optimis-
tisch gestemd. „We zullen toch wel
gek zijn om niet tot overeenstem-
ming te raken en die 475 miljoen
gulden te laten zitten", zo zei hij.
De drie centrales beseffen, dat ze na
een eventueel akkoord met de mi-
nister over een salarisverhoging van
1 procent slechts 25 miljoen gulden
over hebben om andere kleine za-
ken te regelen. De minister was uit
het hele pakket voorstellen alleen
bereid de VUT-leeftijd per 1 januari
naar 60 jaar verlagen. De bonden
gingen hiermee niet aceoord. Naar
schatting kunnen nu in januari 400
60-jarigen geen gebruik maken van
de VUT.

Alleen de Centrale van Middelbare-
en Hogere Ambtenaren, CMHA,
vond dat de minister in zijn voor-
stellenredelijk aan haar wensen te-
gemoet was gekomen. De CMHA
verzet zich dan ook tegen een gene-
rieke loonsverhogingvan 1 procent.
Volgens het nieuwe overlegstelsel
kan de minister pas maatregelen in

de arbeidsvoorwaarden treffen als
drie van de vier centrales daarmee
instemmen. Dit betekent dat als er
geen akkoord komt er in 1989 op het
gebied van de arbeidsvoorwaarden
niets gebeurt.
Toentijdens het overleg tussen bon-
den en minister een geïrriteerde
stemming ontstond, besloten de
partyen het overleg te verdagen
naar 4 januari.

Bossen zijn er
onverminderd
slecht aan toe

WAGENINGEN - De vitaliteit
van de Nederlandse bossen is dit
jaar gelijkgebleven ten opzichte
van vorig jaar. Dat geldt in ieder
geval voor de bossen in bosrijkse
provincies als Gelderland en
Overijssel waar de toestand van
de bossen in het algemeen slecht
is. De vitaliteit van bossen in
Noord- Brabant is zelfs verbeterd,
maar het bos in de bosarme pro-
vincies Friesland, Groningen, Fle-
voland, Noord- en Zuid-Holland
en Zeeland is ten opzichte van vo-
rig jaar achteruit gegaan.
De weersomstandigheden (niet te
koud en niet te warm) hebben een
gunstige invloed gehad op de toe-
stand van Neerlands bos. De meeste
boomsoorten gedijen beter als de
temperaturen niet te extreem zijn.
Het aandeel van de bossen die „wei-
nig vitaal" en „niet vitaal" zijn be-
draagt echter nog steeds meer dan
20 procent.
Dit blijkt uit de Landelijke Vitali-
teitsinventarisatie 1988 van het. Ne-
derlandse bos die gisterochtend in
Wageningen werd gepresenteerd
door medewerkers van de directie
Bos- en Landschapsbouw en van de
„Dorschkamp", het Rijksinstituut
voor onderzoek in de bos- en land-
schapsbouw.

'Stunt'
In Jeruzalem werden Arafats ver-
klaringen afgedaan als een 'publici-
teitsstunt. „Het is zeer triest dat een
groep Amerikanen zich inlaat met
besprekingen meteen terroristische
organisatie waarvan het doelwas en
blijft het vervangen van de Israëli-
sche staat door een Palestijnse

staat", aldus Avi Pazner, de persad-
viseurvan premier Yitzhak Shamir.
Minister van buitenlandse zaken
Shimon Peres zei van zijn kant dat
de „terroristische" acties van Arafat
luider zijn dan zijn woorden. „Hoe
lang denkt u dat wij zullen worden
misleid door de woorden van Ara-
fat?", reageerde Peres voor de Israë-
lische televisie.

Arafat erkent nu
Israël expliciet

STOCKHOLM - Yasser Ara-
fat, de leider van de Pales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie
PLO, heeft gisteren expliciet
verklaard het bestaansrecht
van Israël te aanvaarden en
het gebruik van geweld af te
zweren. De PLO-leider deed
zijn uitspraken tijdens een
persconferentie in Stockholm,
waar hij twee dagen heeft ge-
sproken met een groep van vijf
Amerikaanse joodse vredesac-
tivisten.

Arafat voegde er aan toe dat de al
een jaar durende Palestijnse op-
stand in de door Israël bezette ge-
bieden (intifada) zal doorgaan tot de
onafhankelijke Palestijnse staat is
gevestigd.

Het Palestijnse parlement in bal-
lingschap - ofPalestijnse Nationale
Raad (PNR) - hadvorige maand im-
pliciet te kennen gegeven Israël te
erkennen. „De PNR heeft twee sta-
ten aanvaard: de Palestijnse en de
joodse staat: Israël. Is dat duidelijk
genoeg?", vroeg Arafat. De Zweed-
se minister van buitenlandse zaken,
Sten Anderson, zei dat het feit dat
de PLO de Israëlische staat nu „ex-
pliciet" erkent, een „historisch
keerpunt" is.

binnen/buitenland

Minister biedt samenwerking in gewijzigde vorm aan

Van den Broek verwerpt
verwijten KEP-financiers

Van onze Haagse redactie
?N HAAG - Minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken)
Ist beschuldigingen van de hand dat hij het paspoortproject
6ft gefrustreerd. De bewindsman houdt de mogelijkheid
*n dat de aan de kant gezette paspoortfabrikant KEP in de
'komst toch weer op de een ofandere manier bij het project
>rdt betrokken. Van den Broek heeft dat gisteren gezegd tij-as het zoveelste Kamerdebat over de paspoortaffaire.

'.Kamermeerderheid steunde de
"ster gisteren ook in zijn besluit
KEP te breken. Alleen WD-
""dvoerder Wiebenga hield zijn
erves. Terwijl andere fracties
*nden tenminste mede-verant-
-ordelijkrdelijk te zijn voor de misluk-
'B Van het paspoortproject, wen-
Wiebenga die verantwoordelyk-
d niet te nemen.
nneer de Staat na een rechterlij-
Uitspraak moet betalen aan de
*ken - het gaat om een bedrag
1tenminste 80 miljoen gulden -
Ist Wiebenga daarop niet te wor-
-1 aangesproken. Van den Broek
akte bezwaar tegen die opstel-
£■ «Ik sta hier om mij politiek te
Antwoorden voor het besluit teken met KEP. Van u wil ik dan

' Politiek oordeel, ook al is het
1voorlopig oordeel".

Ministerie bestudeert
nieuw standpunt over
weduwnaarspensioen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Beleidsambte-
naren op het ministerie van so-
ciale zaken zullen een uit-
spraak van de Centrale Raad
van Beroep dat weduwnaars
recht hebben op een uitkering
op basis van de Algemene We-
duwen- en Wezenwet (AWW)
gaan „bestuderen". Dat kan
wel enige tijd in beslag nemen.

Een zegsman van minister De Ko-
ning heeft dit gisteren laten weten.
De Centrale Raad is het hoogste
rechtscollege op het terrein van so-
ciale zekerheid. Tot nu toe konden
alleen weduwen een AWW-uitke-i
ring krijgen. Die loopt uiteen van
1.100 tot 1.600 gulden.
De woordvoerder wees erop dat De
Koning in 1987 alaan de SER advies
heeft gevraagd over een algehele
herziening van de AWW. Dat advies
is er nog steeds niet. Voordat deze
algemene herziening aan de orde is,
zal het wel 1990 worden, aldus de
zegsman.
Sinds enigetijd ligt er weleen initia-
tief-wetsvoorstel van het CDA-Ka-
merlid Doelman-Pel. Dit voorziet in
een uitkering van 200 gulden per
maand aan weduwnaars met kinde-
ren jonger dan zestien jaar. Het
wetsvoorstel wordt ook gesteund
door de WD. De regeling zou met
terugwerkende kracht vanaf 1 ja-
nuari 1988 tot aan het moment dat
de algemene herziening van de
AWW rond is, moeten gelden.

Op Sociale Zaken wordt het voor-
stel van Doelman-Pel „zeer welwil-
lend" bekeken. Het hangt echter
van de Kamer af wanneer de rege-
ling in werking kan treden. Waar-
schijnlijk zal dit pas op 1 januari
1990 kunnen.

Eerder heeft Sociale Zaken ten aan-
zienvan uitsprakenvan de Centrale
Raad van Beroep verschillende
standpunten ingenomen. Zo werd
onder meer bij de WWV een uit-
spraak dat ook gehuwde vrouwen
onder bepaalde voorwaarde een uit-
kering konden krijgen, algemeen
van toepassing verklaard. In andere
gevallen besloot Sociale Zaken de
uitspraken van de Raad alleen op te
volgen in het betrokken geval. An-
deren moesten maar afzonderlijk
procederen om dezelfde rechten te
krijgen.
De Sociale Verzekeringsbank heeft
gisteren bekendgemaakt dat sociale
premies omhoog moeten als we-
duwnaars algemeen recht krijgen
op AWW-uitkeringen. Per jaar zou
dit 550 miljoen gulden kunnen gaan
vergen, een bedrag dat doorpremie-
verhoging gedekt moet worden.

Bundeling van
krachten voor

opvang Jolanda
ASSEN/SAPPEMEER - Het Hen-
drik van Boeyenoord in Assen en
Nieuw Woelwijck in Sappemeer
gaan hun krachten bundelen om tot
een mogelijke verbetering van de
opvangvan de 23-jarige Jolanda Ve-
nema te komen. De beide centra
voor geestelijk gehandicapten heb-
ben hierover overeenstemming be-
reikt.
Intussen worden ook aanzetten ge-
daan om tot een commissie van 'wij-
ze mannen' te komen met inbreng
van twee kinderpsychiaters, een
psycholoog en een pedagoog, die
zich over de benadering van Jolan-
da gaat buigen. De hoofdinspectie
van. geestelijke volksgezondheid
heeft hiertoe nu het initiatief geno-
men.

Amsterdam
wil stadspas

Van onze correspondent
AMSTERDAM - De gemeente Am-
sterdam wil volgend jaar een stads-
pas invoeren voor mensen met een
minimum inkomen. Houders van
de pas krijgen daarmee korting op
culturele voorzieningen en sportac-
tiviteiten. Daarnaast ontvangen de
stadspashouders nog twee vakan-
tieknippen. Deze bevatten voor-
deelcheques, waarmee instellingen
en bedrijven kortingen verlenen.
Invoering van de stadspas is vol-
gens wethouder P. Jonker van so-
ciale zaken een van de hoofdpunten
in de begrotingsvoorstellen voor
1989. Als de gemeenteraad daarmee
akkoord gaat, wordt hiervoor drie
miljoen gulden uitgetrokken. Jon-
ker schat dat ongeveer 300.000 Am-
sterdammers in aanmerking komen
voor de pas. Omdat de pas moet
worden aangevraagd, hoopt men
tenminste 100.000 passen tekunnen
verstrekken. Hoeveel financieel
voordeel houders van de stadspas
erbij zullen hebben, is nog niet be-
kend. De onderhandelingen met be-
trokken instellingen moeten nog
plaatsvinden.

Hoopgevend
Michail Gorbatsjov heeft gis-
teren in New Vork op specta-
culaire wijze geantwoord op
de herhaaldelijk ' door de
NAVO geuite klacht dat het
Warschaupact op het vlak
van de conventionele bewa-
pening een dusdanige offen-
sieve superioriteit aan de
dag legt, dat het te allen tijde
in staat is het Westen door

middel van een overrompelingsaanval zwaar te treffen. De Sovjet-
russische president en partijleider heeft een eenzijdige reductie van
troepen en materieel aangekondigd, die er niet om liegt. Gorbatsjov
deed dit in een rede, waarin hij opriep tot een algehele herschikking
van debetrekkingen tussen de staten van de wereld en waarin hij de
verandering van het bestaande systeem van dewereldeconomie de
grootste uitdaging noemde.
Wat betreft de aangekondigde militaire reducties aan Sovjetzijde, is
hetvan belang te onderstrepen dat het om een eenzijdige maatregel
gaat. En het staat wel vast dat economische motieven bij de tot-
standkoming van hetbesluit in hetKremlin een niet gering gewicht in
de schaal hebben gelegd.
Gorbatsjov heeft zich verplicht tot een drastische vermindering van
de militairesterkte van de Sovjets al binnen twee jaar.Deze aankon-
diging was eerder voorafgegaan door twee, voor het Westen vol-
strekt onacceptabele voorstellen voor wederzijdse verminderingen.
Twee jaar geleden lanceerde Gorbatsjov het idee dat Oost en West
hun troepenmachten elk met 100.000 tot 150.000 man zouden in-
krimpen, zulks als eerste fase van een campagne tot reduceringen
aan beide zijden tot 25 procent van de totale militaire sterkte. En dit
jaar nog opperde hij het plan dat NAVO en Warschaupact elk
500.000 man aan de kant zouden zetten.
Ook na uitvoering van de door Gorbatsjov in het vooruitzicht gestel-
de inkrimpingsoperatie kan het Warschaupact nog op een conven-
tioneel overwicht bogen. Globaal blijven er aan Russische zijde -.westelijk van deOeral - nog 1.700.000 militairen onder de wapenen
tegenover een Amerikaanse aanwezigheid in Europa van nauwe-
lijks300.000 man. Aan de belangrijkheid van de gisteren gedane be-
lofte doet dit echter niets af. De opzienbarende geste van deRussi-
sche leider heeft de basis gelegd voor beloftevol overleg tussen
Oost en West over conventionele verminderingen in de richting van
een zeker evenwicht. Het Westen had eerder de hervatting van zul-
ke onderhandelingen in Wenen afhankelijk gemaaktvan een eenzij-
dig Sovjetrussisch gebaar vooraf. Welnu, die weg schijnt na gisteren
voor een deel geëffend.

F.S.

PUNT
UIT

Kleinzoon
" De kleinzoon van de in onge-
nade geraakte en vermoorde
Russische revolutionair Leon
Trotsky heeft toestemming ge-
kregen om de Sovjetunie te be-
zoeken waar hij voor het eerst
in 57 jaar zijn zuster weer zal
zien.

Aan de grond
" De Amerikaanse luchtmacht
heeft bevel gegeven alle 260B-52
bommenwerpers aan de grond
te houden, in verband met het
neerstorten van een van de toe-
stellen tijdens een landingsoefe-
ning. Verwacht wordt dat de
vliegtuigen weer zullen mogen
vliegen, na een uitgebreide
technische controle.

Autogas
" De prijs van autogas gaat
met ingang van vandaag met
twee cent per liter omhoog. De
adviesprijs zal dan (inclusief
BTW) 47,9 cent per liter zijn.
De verhoging is het gevolg van
prijsstijgingen op de interna-
tionale produktenmarkt, ge-
koppeld aan een stabiele dol-
larkoers.
Spelling
" Het is slecht gesteld met de
spelling van studenten Neder-
lands. De studenten hebben
vaak moeite met werkwoords-
vormen en met het op de juiste
manier plaatsen van punten en
komma's. Dat is gebleken uit
een onderzoekvan de vakgroep
taalbeheersing van de studie-
richting Nederlands aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

Emigratie
" In 1988 hebben tot nu toe
meer dan 77.000 Sovjetrussen
toestemming gekregen voor
emigratie en herenigingmet fa-
milie in het buitenland. Volgens
het persbureau TASS kregen
24.000 volwassenen -toestem-
ming naar de Bondsrepubliek
Duitsland te vertrekken, dat
zijn er 2,3keer zoveel als in 1987
en 36 keer zoveel als in 1986.
Meer dan 14.000 Sovjetburgers
zijn naar Israël gegaan, tachtig
procent meer dan vorig jaar.
Ook werden meer dan 11.000
aanvragen voor de Verenigde
Staten goedgekeurd, 2,2 keer zo-
veel als in 1987. Van de aanvra-
genwerd 1,4procent afgewezen.

Stakingen

" In Portugal hebben woens-
dag duizenden rechters, lera-
ren en ambtenaren in de
hoofdstad Lissabon voor 24
uur het werk neergelegd om
hun eisen voor hogere lonen
kracht bij te zetten.

Fascistisch
" De 'Zwarte Weduwe' F. Rost
van Tonningen uit Velp moet
op 12 januari volgend jaarvoor
de Arnhemse rechtbank ver-
schijnen om zich te verant-
woorden voor het uitgeven van
neo-fascistische lectuur. De
blaadjes werden vorig jaar tij-
dens een huiszoeking bij de
NSB-weduwe in beslag geno-
men.

Met demonstratieve optoch-
ten, toespraken en het uitdelen
van erwtensoep (foto) als sym-
bool van het 'snertbeleid' van
het kabinet-Lubbers, begon de
FNV gisteren aan twee dagen
van nieuwe actie tegen het ka-
binetsbeleid. De belangstelling
was niet zo groot. Op 8 oktober
verzamelden zich nog zon
150.000 mensen op het Museum-
plein in Amsterdam om hun
grieven over het kabinetsbeleid
te uiten. „Het gaat goed met de
Nederlandse economie, maar
het gaat niet goed met de men-
sen in Nederland", aldus FNV-
voorzitter Stekelenburg.

Instemmende
reacties op

rede Gorbatsjov
Vervolg van pag. 1
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Belgische
melkfabriek
door Campina
overgenomen

- DMV-Campina neemt? 1 januari volgend jaar de melk-
*riek „De Verbroedering" in het
* -ische Weelde over, zo heeft een
Oordvoerder van het Belgische bc-
*gf woensdag bevestigd. De Belgi-
r". coöperatie blijft bestaan, maar
pt vanaf volgend jaarin het kader
F1een „meerjarig samenwerkings-
rrband" voornamelijk leveren aan
rjhpina. De Verbroedering produ-
r 6*!. zeventien miljoen liter melk
F jaar.

wilde niet zeggen
F^veel Campina betaalt voor deP^rname van de fabrieksactivitei-
P- De bij de coöperatie aangeslo-P 1boeren zullen volgens hem eenPSere prijs beuren voor hun melk
rll bij de Belgische zuivelfabrie-
£ft- Op het ogenblik biedt Campi-
£> dat door de Europese quotarege-
P. dringend verlegen zit om melk,

JJ*1 individuele Vlaamse boeren
£tn vier cent per liter meer dan de

concurrentie.
P. omzet van De Verbroedering
S'Jria veertien miljoen gulden) valt
jj^a in het niet bij de 2,64 miljard
rj Campina, maar waarnemers inL?'gië zeggen dat de Nederlandse
J\r»ek met de overname vaste voet
C^r grond krijgt in Vlaanderen.
?JJJpina nam al eerder een kunst-

in het Vlaamseen over van Wessanen.

BEURS-
OVERZICHT
Vriendelijk

- De aanhou-dend vaste stemming op Wall
treet en een dollar, die bij he-
chten over ontwapeningsvoor-

,lellen van het Russische staats-
hoofd Gorbatsjov in de loop van
F? dag steeg, misten hun uitwer-*"."_ op het Beursplein gisteren

?'J een redelijk omvangrijke
Jjandel gingen de koersen van de
l^est verhandelde aandelen
?Ver bijna de volle breedte om-
2°°g- Uitschieters waren KLM
s»Akzo.l-^M, met afstand het meest ver-
handelde fonds op een geani-
meerde optiebeurs, voegde na de.orse stijging van dinsdag nog
J^sf 1,10 aan de koers toe op f
j^.3o.Het melden van een betere
elandingsgraad door de lucht-

ging gepaard
"et verhalen over flinke boek-
s lasten op nog te verkopen afge-
dreven jumbo-jets.

|p2o, tweede op de omzetrang-
Jst van de optiebeurs en even-

/;ns tweede op de effectenbeurs,
c JJnf3,60 op f 148,90. De publi-
catie van gunstige cijfers van
j/anchegenoot en beursganger

öM hebben wellicht aan deze
K;?er dan gemiddelde stijging

B
e stemmingsindex klom 0,9

SJjnt naar 101,4. Vermoedelijk
<j °r winstnemingenbrokkelden

®. koersen na het middaguur
o^gszins af, maar Wall Street
bPende tegen sluitingstijd van

eurspiein 5 prijshoudend en
.7""gde voor wat stabiliteit. Ko-
dfi ke olie- het meest verhan-
f? n for»ds op de beurs, steeg
,_J ,90 naar f 226,60.

Centrale organisaties worden het niet eens

Geen akkoord over
kosten minimumloon
f^N HAAG - De centrale organisaties van ondernemers en

kunnen het niet eens worden over een gezamen-
Ike aanbeveling ter verlaging van de kosten van het mini-
[ümloon. Wel zullen zij vrijdag kunnen komen meteen advies

een regeling voor werkervaringsplaatsen.

'beide gevallen gaat het om extra
"spanningen ter bestrijding van de
'Tkloosheid onder vooral diege-n die al lange tijd (vaak jaren) zon-
'r betaalde baan zitten. Van werk-
fraringsplaatsen wordt verwacht
*t Werklozen er zo veel kennis enbaring in op doen dat ze daarna
Makkelijker in een volwaardige
*an kunnen functioneren. Dat zou"l kansen om zon baan ookte vin-

den, aanzienlijk vegroten, zo is de
veronderstelling.
Tienduizenden banen zouden be-
schikbaar komen wanneer de kos-
ten van het minimumloon zouden
worden verlaagd. Zon maatregel
zou niet moeten leiden tot verlaging
van het nettobedrag van het mini-
mumloon. Door in de belastinghef-
fing en in de inningvan sociale pre-
mies in te grijpen zouden de kosten
voor de werkgever echter wel ver-
laagd kunnen worden.
In het centrale najaarsoverleg van
oktober tussen het kabinet en de

Stichting van de Arbeid (gevormd
door de centrales van werkgevers
en de vakbeweging) werd een der-
gelijke operatie naar voren gescho-
ven als een hanteerbare maatregel.

De werkgroep blijkt er niet uit te
kunnen komen, terwijl het plan vrij-
dag op tafel zou moeten liggen..De
werkgeversorganisaties willen vrij-
stelling van het betalen van sociale
premiesvoor een werknemer op het
minimumloon. De vakcentrales en
met name e FNV wijzen dat af zo
lang de maatregel eventueel in aflo-
pende vorm niet ook zou gelden
voor lonen die tot 10 procent boven
het minimum uitgaan. Anders lijkt
elke loonsverhoging voor een mini-
mumloner uitgesloten, omdat hij uit
de markt geprijsd zou worden door-
dat ineens de volle mep aan premies
moet worden betaald.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vJI s.k.
AEGON 84,10 85,30
Ahold 84,20 85,10
Akzo 145,30 148,90
ABN. 41,30 41,60
Alrenta 157,40 157,80
Amev 52,30 52,40
Amro-Bank 75,40 76,00f
Ass. R'dam 143,00 143,50
Bols 148,50 148,00
Borsumij W. 105,50 106,00
Bührm.Tet. 54,30 55,20
C.S.M.eert. 62,20 62,70
Dordtsche P. 205,70 208,50
Elsevier 58,90 60.00
Fokker eert. 23,90 23,90
Gist-Broc. c. 40,10 40,20
Heineken 141,00 141,30
Hoogovens 73,00 72,30
Hunter Dougl. 78,30 79,10
IntMüller 65,60 66,30
KLM 40,20 41,30
Kon.Ned.Pap. 42,20 43,80
Kon. Olie 223,70 226,60
Nat.Nederl. 63,00 64,00
N.M.B. 180,50 182,801Nedlloyd Gr. 238,30 239,50
Nyv.Cate 77,00 77,50
Océ-v.d.Gr. 263,00 262,50
Pakhoed Hold. 99,00 99,50Philips 30,80 31,10
Philips divB9 29,30 29,80
Robeco 94,30 95,50
Rodamco 154,70 154,90
Rolinco 89,50 90,70
Rorento 60,30 60,50
Stork VMF 25,60 25,60
Unilever 112,60 114,50
Ver.BezitVNU 86,20 88.10
VOC 31,80 e 32,20
Wessanen 81,60 82,30
Wolt Kluwer 148,40 148,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 28,90 29,00
ACF-Holding 53,50 e 54,00
Ahrend Gr. c 152,00 151,70
Alg.Bank.Ned 42,00 42,30
Asd Opt. Tr. 23,00 23,80
Asd Rubber 7,90 7,90
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold e 59,70 59,70
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAMHolding 212,00 212,00
Batenburg 64,50 68,00
Beers 118,00 118,50
Begemann 55,00 55,80
Belindo 423,00 423,00
Berkei's P. 5,30 5,80
Blyd.-WUI. 22,30 22,50

Boer De, Kon. 252,50 252,50
de Boer Winkelbedr. 58,00 58,80
Boskalis W. 9,75 10,05
Boskalis pr 8,40 8,65
Braat Bouw 899,00 900,00bBurgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delftc 747,00 750,00
Calvépref.c 4120,00 4120,00
CenterParcs 54,90 54,80
Centr.Suiker 61,80 61,80
ChamotteUnie 11,90 12,50
Cindu-Key 98,50 99,00
Claimindo 410,00 410,00
Cred.LßN 67,50 67,60
Crown v.G.c 67,50 68,60
Desseaux 179,00 178,50
Dordtsche pr. 202,70 205,80
Dorp-Groep 41,50 42,00
Dorp v.div.B9
Econosto 168,00 172,00
EMBA 106,00 106,00
Enraf-N.c. 46,20 45,80
Eriks hold. 273,50 274,00
Frans Maas c. 60,50 60,70
Furness 64,70 64,50
Gamma Holding 60,00 59,50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 25,00 25,30
Geveke 34,70 34,90
Giessen-de N. 80,00 79,00
Goudsmit Ed. 140,00 143,50
Grasso's Kon. 87,50 85,00
Grolsch 111,50 112,00
GTI-Holding 140,10 140,20
Hagemeyer 71,30 71,70
H.B.G. 168,00 169,00
HCS Techn 12,00 12,20
Hein Hold 120,50 121,70
Hoek's Mach. 147,00 148,00
Holdoh Hout 440,00 441,00
Holec 14,30 1470
H.A.L.T.. b 1297,00 1345,00
HoU.Am.Line 1298,00 1345,00
Heineken Hld 120,50 121,70
Holl.Sea S. 1,31 1,33
HoU. Kloos 286,00 291,00
Hoop en Co 11,80 12,00
Hunter D.pr. 2,00 1,90
ICA Holding 17,10 17,10
IGB Holding 33,50 33,00
IHC Caland 17,00 17,00
Industr. My 147,80 147,80
Ing.Bur.Kondor 575,00 565,00
Kas-Ass. 29,80 29,80
Kempen Holding 15,20 15,20
Klene'sSuik. 1215,00 1220,00b
KBB 67,00 68,00
KBB (eert.) 66,00 67,00
Kon.Sphinx 61,20 62,60
Koppelpoort H. 250,80 251,00
Krasnapolsky 147,60 147,60
Landré _ Gl. 37,50 38,00

Macintosh 40,40 40,60
Maxwell Petr. 560,00 b 568,00
Medicopharma 65,80 66.50
Melia Int. 6,10 6,10

i MHV Amsterdam 17,40 17,00
Moeara Enim 975,00 985,00
M.Enim08-cert 12650,00 12700,00
Moolenen Co 31,20 31,20
Mulder Bosk. 38,20 38,20
Multihouse 9,50 9,70
Mynbouwk. W. 405,00 406,00
Naeff 225,00
NAGRON 45.20 45,10
NIB 445,00 448,00
NBM-Amstelland 12,40 12,30
NEDAP 268,50 268,00
NKFHold.cert 215,00 217,00
Ned.Part.Mij 28,80 29,00
Ned.Springsl 7000,00 7000,00
Norit 623,00 621,00
Nutricia 235,00 243,00
Omnium Europe 19.80
Orco Bank c. 80,40 81,10
OTRA 408,00 407,00
Palthe 143,50 142,00
Polynorm 85,90 85,90
Porcel. Fles 113,00 114,00b
Ravast 53,20 53,00
Reesink 55,50 57,00
Riva 44,80 45,00
Riva (eert.) 44,80 45,00
Samas Groep 51,90 52,00
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 33,20 a 32,80
Schuitema 1050,00 1055,00
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. " 22,00 23,00
St.Bankiersc. 24,50 24,40
Telegraaf De 365,00 367,00
Text.Twenthe 208,50 205,00
Tuüp Comp. 70,00 67,50
Tw.Kabel Hold 108,70 109,00

v Tw.enGudde 95,00 95,00
Übbink 75,00 75,50
UnionFiets. 16,80 16,50
Ver.Glasfabr. 205,00 205,00
Verto 62,80 62,80
Volker Stev. 40,50 41,00
VolmacSoftw. 81,50 80,50
Vredestein 17,20 17,10
VKG Gem.Bez. 157,00 159,00
WegenerTyl 153,30 153,00
West Invest 19,00 19,20
Wolters Kluwer 148.20 148,20
Wyers 57,00 56,00

Beleggingsinstellingen
ABNAand.f. 63,30 63,90
ABN Beleg.f. 50,00 50,10
AldoUar BF % 20,50 20,40
Alg.Fondsenb. 208,00 210,00

AllianceFd 11,80 10.80
Amba 41,00 42,50
Amenca Fund 245,00 250,00
AmroA.in F. 89,40 89,50
Amro Neth.F. 63,00 63,60
AmroEur.F. 61,60 61,00
Amvabel 93,30 94,00
AsianTigersFd 50,00 50,00
Bemco Austr. 61,00 61,80
Berendaal 93,70 95,20
Bever Belegg. 26,00 26,00
BOGAMIJ 115,50 114,70
Delta Uoyd 36,30 37,00
DP Am.Gr.F. 20,50 21,00
Dp Energy.Res. 31,00 32,00
Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 69,20 69,40
EurinvestO) 105,00 105,00
EurAss. Tr. 5,00 5,00
EurGrFund 47,50 47,90
Hend.Eur.Gr.F. 147,00 147,50
Henderson Spirit 65,50 65,50
Holland Fund 57,10 57,50
HolLObLFonds 121,30 121,50
HoU.Pac.F. 98,50 98,90
Interbonds 595,00 597,00
Intereff.soo 29,40 29,80
Intereff.Warr. 208,00 209,00
JapanFund 36,50 36,80
MX IntVent 62,50 62,20
Nat.Res.Fund 1240,00 1250,00
NMB Dutch Fund 31,40 31,60
NMBObüg.F. 36,40 36,50
NMBRente F. 101,40 101,40
NMBVast Goed 36,00 36,30
Obam, Belegg. 183,00 184,60
OAMF 14,80 14,80
Orcur.Ned.p. 46,70 47,00f
Prosp.lntH.l. 10,20 10,20
Rentalentßel. 1355,90 1355,90
Rentotaal NV 31,00 31,00
Roünco cum.p 99,50 100,00
SciVTech 17,60 17,70
Technology F. 16,60 17,00
Tokyo Pac. H. 234,50 239,80
Trans Eur.F. 62,10 61,60
Transpac.F. 500,00 506,00
Uni-Invest 117,50 119,00
Unico Inv.F. 79,60 79,70
Unifonds 24,80 25,00
Vast Ned 120,50 120,50
Venture F.N. 38,50 38,50
VIB NV 84,00 84,20
WBO Int. 74,30 74,80
Wereldhave NV 203,50 203,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 34,00
Amer. Brands 57,00 57,20
Amer. Expres 28,00 28,10
Am.Tel._ Tel. 28,90 29,20

Ameritech 92,50 94,70
Amprovest Cap. 129,00 129,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 26,70 26,70
AU. Richf. 79,20 80,00
BAT Industr. 4,25 4,25
BeU Atlanüc 71,00 72,50
BellCanEnterpr 38,50 38,70
BeU ResAdlr 1,55 1,60
BeU South 39,70 40,10
BET Public 2,27 2,27
Bethl. Steel 20,40 20,50
Boeing Comp. 63,80 63,30
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 26,75 27,00
Ciücorp. 26,10 26,50
Colgate-Palm. 45,30 45.60
Comm. Edison 31,50 32,20
Comp.Gen.El. 395,00 395,00
Control Data 17,50 17,80
Dai-IchiYen 3170,00 3200,00
Dow Chemical 86,50 87,40
Du Pont 82,50 83,50
Eastman Kodak 45,30 45,70
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 220,00 222,00
Exxon Corp. 42,90 44,10
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 21,00 21,40
Ford Motor 52,30 52,50
Gen. Electric 44,70 45,70
Gen. Motors 85,60 87,00
GUlette 33,50 33.20
Goodyear 48,50 48,30
Grace- Co. 26,00 25,90
HoneyweU 60,10 60,20
InLßus.Mach. 120.60 122,00e
Intern.Flavor 48,10 47,75
Intern. Paper 44,50 44,10
ITT Corp. 50,80 51.30
Litton Ind. 71,70 69,70
Lockheed 40,20 41,00
Minnesota Mining 60,80 61,60
Mobil OU 44,50 44,70
News Corp Auss 10,20 10,00
Nynex 65,60 66,00
OccPetr.Corp 25,70 d 25,60
Pac. Telesis 30,70 30,75
P_ O. ® 6,00 6,00
Pepsico 39,10 38,80
Philip Morris C. 96,90 98,05
Phill. Petr. 20,00 20.50
Polaroid 36,20 35,70
PrivatbDkr 235,00
Quaker Oats 52,00 52,10
RJR Nabisco 90,00 90,50
StGobinFfr 530,00 530,00
Saralee 45,30 44,00
Schlumberger 32,90 33,10
Sears Roebuck 39,70
Southw. BeU 40,80 41.80
Suzuki (yen) 750,00 750,00

TandyCorp. 41,25 41,60
Texaco 47,40 48,75
Texas Instr. 38,40 37,60
T.I.P Eur. 1,60 1,60
ToshibaCorp. 1010,00 1000,00
Union Carbide 25,10 25,80
Union Pacific 61,30 62,00
Unisys 28,30 29,00
USX Corp 27,50 28,50
US West 58,00 58,80
Warner Lamb. 76,50 76,90
Wesünghouse 52,20 53,10
Woolworth 51,10 51,30
Xerox Corp. 55,75 56,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 43,50 43,00
Am.Home Prod. 155,20
ATT Nedam 55,50 55,50
ASARCOIne. 40,00 40,00
AU. Rkhf. 154,00 156,00
Boeing Corp. 120,00 124,50
Can. Pacific 30,00 29,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 48,00 50,50
Citicorp. 50,00 50,20
Colgate-Palm. 86,00 88,00
Control Data 31,00 31,00
Dow Chemical 166.00 169,80
Eastman Kodak 86,70 88,00
Exxon Corp. 82,00 86,00
Fluor Corp. 40,00
Gen. Electric 86,50 87,60
Gen. Motors 165.70 170.50
Gillette 66,00 66,00
Goodyear 95,00 95,50
Inco 60,50 61,00
1.8.M. 230,00 235,00
Int. Flavors 92,00
ITT Corp. 97,00 99,00
Kraft lnc 193,00
Kroger 110,00 111,00
Lockheed 74,00 80,00
Merck _ Co. 109,00 110,00
Minn. Min. 118,00 120,00
Pepsi Co. 77,00 76,50
Philip Morris C. 185,00 190,00
PhiU. Petr. 38,00 38,00
Polaroid 70,50 70,50
Procter _ G. " 155,50
Quaker Oats 99,00 100,00
Schlumberger 61,50 63,50
SearsRoebuck 75,50 78,00
Shell Canada 61,00 61,80
Tandy Corp. 77,00 81,00
Texas Instr. 72,00 73,00
Union Pacific 118,00 121,00
Unisys Corp 54.00 56,00
USX Corp 52,00 55,50
Varity Corp 4,00
Wesünghouse 99,00 103,00

Woolworth 99,00 100,00
Xerox Corp. 105,00 108,00

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

Aegon warr 14,50 14,50
Wh ABN 87 97,75
13Amev 85 98.40 98.25
13Amev 85 98,30 98,30
10AmevBs 102.25 102,25
11 Amev 86 99,00 98,25
14'/4AmroB7 99,25 99,25
13 Amro-BankB2 102,25 102,70
10V.Amro86 97,50 97-50
10 Amro 87 97,40 96.25
5% Amro 86 100,00 100.00
Amro Bank wr 24.70 23.50
Amro zw 86 70,40 69.75
9 BMH ecu 85-92 102,00 102,00
7 BMH 87 98.25 98,25
llCCßaboB3 103,20 103,20
9 CCRabo 85 105,40 105,40
7 CCRabo 84 108,30 108.30
IOVsEEG-ecu 84 102,50 102,50
SW.EIB-ecu 85 106,75 106,75
12 1-. HlAirl.F 95,50 95,50
12 NIB(B) 85-90 103,00 103.00
11'/.NGU 83 101,75 102.25
10NGU 83 102,00 102,00
2V. NMB86 87,00 87,00
NMBwarrants 28,70 29,50m Phü. 86 95.00 95.00
63. Phü.B3 94,75 95,50
14'«Un.Becumy 86 99,00 99.00
12'/. Unü. 98,00 98,00
4% Akzo 69 211,00 215,00
5% Amro 69 394.50
s*i Gist 69 460,00 460,00

Parallelmarkt
Alanheri 15,00 14,70
Berghuizer 45,50 44,80
Besouw Van c. 36,30 35,70
CB Obüg.F.l 101,70 101.70
CB Oblig.F.2 101,80 101,80
CB Oblig.F. 103.30 103,30
De Drie Electr. 26,20 27,00
Dentex Groep 27,30 27.00
Dico Intern. 76,10 76,10
DOCdata 31,50 31,40
Geld.Pap.c. 68,00 69,50
Gouda Vuurv c 56,70 56,70
Groenendijk 24.80 25,00
Hes Beheer 203,50 203,50
Homburg eert 4,00 3,90
Infotheek Gr 20,00 19,50
InterviewEur. 7,30 7,30
lnv. Mij Ned. 37,90 38,00
KLMKledin. | 24.90 24.90
Kuehne+Heitz 24J0 24,50

LCI Comp.Gr. 33,70 34,10
MeUe 280,00 288,00
Nedschroef 67,00 67,00
Neways Elec. 8,10 8.30
Pie Med. 10,70 10,70
Simac Teen. 14,80 14,711
Text Lite .4,80 4,90
Verkade Kon. 285,00 300,00
Weweler 79,50 79.90

OPTIEBEURS
serie omzet v.k.

Abn c apr 40.00 501 3,20
akzo c jan 150,00 1435 3.30
akzo c jan 160.00 678 1.20 IJO
akzo c apr 150,00 371 8,00 Hb
akzo c apr 160.00 564 4,20 S)
akzo p jan I'O.OO 594 1.80 IJL
akzo p jul 140,00 374 8,00 MD
amro c apr 80.00 369 2,50
dFI c dcc 200.00 1139 0,10 0,4?
d/Fl c jan 200,00 1237 0,90 1,60
dFI p scp 200,00 2270 14,30a 12,30 a
eoE c dcc 240,00 573 4,40 6.58 ,
eoE c dcc 245,00 1121 1,70 2,9*
eoE c jan 245.00 588 4,50 5,40 :
eoE p dcc 240.00 977 1,50 o.9f> 'eoE p dcc 250,00 309 7.50 4,90 j
eoE p jan 230,00 1008 1.50 1,10 !
eoE p jan 240,00 1197 4,00 a 3,28 'goud p feb 440.00 300 13,00 19,0|) ;
giSt c jan 40,00 621 2,30 2.2.
hoog c jan 65,00 400 9.40 8.00
hoog c jan 70,00 834 5,80 4,70
hoog c jan 75,00 481 3,30 2,70
hoog c apr 75,00 456 6,00 5.3 b
hoog p jan 60,00 353 0,40 0,4 b
hoog p jan 70,00 315 2.30 2,7 b
kin c jan 35,00 897 5,20 6,6 p
kim c jan 40.00 2972 1,40 2.6 b
kim c jan 45,00 3887 0,30 a 0.7 b ;
kim c apr 40.00 1905 2,90 4.0 b
kim c apr 45,00 615 1,10 1,7 p
kim p jan 40,00 519 1,60 1,00
kim p apr 40,00 497 2,60 2.0 b
knP c jan 45,00 326 0,80 1,111
phil c jan 30.00 379 1.40 1.6 b
phü c 091 55,00 306 1.80 2,00
phU c 093 30,00 304 7.10 7.2)3
phü p jan 35,00 1015 4,80 4,40
phil p apr 30,00 341 2.00 2,00
phü p jul 35.00 1006 5.90 5.7)) ;
olie c jan 220,00 407 7,90 9.2 b
olie c jan 230,00 616 2.50 3,30
olie p jan 210,00 408 0,90 o,*
olie p jan 230.00 388 7,70 6,00 .
olie p apr 230.00 698 9,70 8,50 <unü c jan 120,00 343 1,10 1.30 .
unü c apr 110.00 388 8,60 9,50
unü p jan 120,00 433 7,70 6.10
xml c feb 435,00 500 __8 M I

economie

'Nederlandse
sigaar dupe in
EG-voorstellEINDHOVENIEINDHOVEN -De Nederlandse sigaar

dreigt de ddupe te worden van een EG-voor-
pel om een waarschuwingstekst op sigaren-
verpakkingen verplicht te stellen. Op de ver-
l>akkingen zou ter grootte van twee procent
*an de oppervlakte een waarschuwing voor
[Je gezondheid moeten komen in de taal vanhet land waar de sigaar wordt verkocht. De
Nederlandse Vereniging voor de Sigarenin-
iustrie (NVS) noemt dit „ondoenlijk. en een
«rechtsreeksebedreiging voor de Nederland-
se sigaar".
De vereniging heeft een brandbrief hierover

aan het Europees Parlement gestuurd dat dit
voorstel van de Europese Commissie binnen-
kort behandeld. De NVS stelt dat het voor-
stel de sigarenindustrie jaarlijks tientallen
miljoenen guldens meer gaat kosten omdat
het aantal verpakkingen sterk stijgt. Omdat
voor ieder land waarnaar geëxporteerd
wordt een aparte verpakking moet komen
met een waarschuwingstekst in de landstaal,
stijgt het aantal verpakkingen hierdoor van
2.500 naar 17.500, zo becijfert deNVS. Van de
Nederlandse sigaren wordt 70 procent geëx-
porteerd.

Fabriek verwerkt
huisvuil en mest

ENSCHEDE - Omvangrijke fa-
brieksinstallaties die in totaal 160
miljoen gulden gaan kosten, zullen
vanaf 1991 een groot deel van het
Twentse afval tegelijk met slib van
de regionale zuiveringsinstallaties
en overtollige varkensmest gaan
verwerken tot meststofkorrels.

Dat gebeurt dan op vier hectare van
een regionaal stortterrein nabij En-
schede en Hengelo, waar werkgele-
genheid voor 60 mensen ontstaat.
Het algemeen bestuur van het Sa-
menwerkingsverband Twente be-
slist 21 december over dit plan.
Voor de 'milieuvriendelijke' mest-
stofkorrels, die te zijner tijd op basis
van de 500.000 ton mest die jaarlijks
wordt afgeleverd worden geprodu-
ceerd, is afzet verzekerd aldus het
Samenwerkingsverband. Aan afval
zal jaarlijks 220.000 ton worden ver-
werkt en aan rioolslib 40.000 ton.
Procesmatige en geïntegreerde ver-
werking van afval, mest en slib
komt nog nergens voor. Enkele be-
drijven die nationaal en internatio-

naai opereren in de milieusector
hebben voor dit project het consor-
tium Mestech opgericht.

Ford koopt
bumpers in
Harderwijk

HARDERWIJK - Het Amerikaanse
automobielconcern Ford heeft bij
Reynolds Aluminium Holland in
Harderwijk aluminium veiligheids-
bumpers besteld ter waarde van
f350 miljoen. Dat heeft Reynolds
woensdag bekendgemaakt. Het
contract met een looptijd van vijf
jaar betekent extra werkgelegen-
heid. Reynolds zal voor een nog te
bouwen fabriek ongeveer 50 nieuwe
werknemers aantrekken. Er werken
bij de onderneming nu 600 mensen.

Staatslening
6,5 procent

DEN HAAG - De minister van Fi-
nanciën heeft gisterochtend de uit-
gifte aangekondigd van een 6,5 pro-
cent staatslening dieeen looptijdzal
hebben van tien jaar.
Op de lening kan worden ingeschre-
ven op 13 december volgens het ten-
dersysteem. Dit betekent dat be-
drag en uitgiftekoers pas na sluiting
van de inschrijving worden vastge-
steld. Het is niet mogelijkvervroegd
af te lossen.

Op 16 januari 1989 moet de storting
plaatsvinden. Dit houdt in dat deze
lening de eerste is die bestemd is
voor het opvangenvan het financie-
ringstekort van 1989. In 1988 haalde
de staat in totaal f30,8 miljard uit de
markt.

De financieringsbehoefte van de
staat in 1989 wordt op f 42 miljard
geraamd, zo heeft het ministerie van
Financiën nader bekendgemaakt.

Wereldbank: nieuwe
aanpak van schulden

HEERLEN - Er moeten bij de
aanpak van de schuldenproble-
matiek nieuwe stappen worden
genomen. Dit is nodig om het
economisch herstel in de landen
met een gemiddeld inkomen te
versnellen en de inspanningen
ter bestrijding van de internatio-
nale schuldencrisis niet te laten
verminderen. Dat heeft de vice-
voorzitter van de Wereldbank-di-
rectie, Moeen Qureshi, meege-
deeld aan een groep Britse parle-
mentariërs. Qureshi is een van de
vijf topfiguren binnen de We-
reldbank.
Met de nieuwe wegen bedoelt
Qureshi plannen voor de her-

structurering van de schuld,
nieuwe toezeggingen voor kre-
dieten op de middellange ter-
mijn, meer flexibiliteit in belas-
tingregels en nieuwe accenten
op directe investeringen.

De landen met een gemiddelde
inkomen moeten nieuwe kapi-
taaltoezeggingen krijgen, zo
meent Qureshi. Voor andere lan-
den adviseert de vice-voorzitter
individuele plannen voor her-
structurering van de schuld. Die
moeten vergezeld gaan van mid-
dellange-termijnprogramma's
ter vergroting van de produktie-
ve investeringen.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin- i
gen goud en zilver op 7-12-1988 om f
14.30 uur bij de fa'Drijfhout, alles in '
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.620-/27.120, _
vorige ’26.600-/27.100, bewerkt ver--'
koop ’ 28.720,vorige ’ 28.700 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 350-/ 420, vori-^ge ’ 345-/ 415; bewerkt verkoop ’ 460.*
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,91 2,03-"'
Brits pond 3,52 3,77-"
Belg. frank (100) 5,21 5,51*.;
Duitse mark (100) 110,50 114,5(C"
It. lire (10.000) 14,40 15
Port. esc. (100) 1,27 1,45*.
Can. dollar 1,59 1,71 S
Franse fr. (100) 31,75 34,25»'
Zwits. fr. (100) 132,00 136,00*.
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) 46,25" 4K
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06-"
lers pond 2,89 3,14*1
Jap. yen (10.000) 157,25 162,25*-

-3

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de-!
Amsterdamse wisselmarkt per gister-*!
middag:
Amer. doUar 1,96975-972:
Brits pond 3,6460-6510
Duitse mark 112,780-83;
Franse franc 33,020-3,071
Belg. franc 5,3825-387:,
Zwits. franc 134,175225
Japanse yen 160,36-160,46 ;
Ital. lire 15,250-300
Zweedse kroon 32,565-615
Deense kroon 29,255-29,305 3Noorse kroon 30,360-30,410 . !
Canad. dollar 1,65225-65475 "Oost. schil] 16,0310-0410 !
lers pond 3,0130-0230
Spaanse pes 1,7330-7430
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7200-7300
Hongk.dollar 25,25-25,50
Nieuwz.dollar 1,2775-2875
Antill.gulden 1,0900-1200
Surin. gulden 1,0900-1300
Saudische rial 52,45-52,70
Ecu gulden 2,3440-3490

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste A
CBS-indices over de Amsterdam^
fectenbeurs per dato gisteren lu;
(eerste kolom vorige index, laatste
lom index van gisteren, e.e.a. vol|.
1979 = 100):

algemeen 275,6 27
alg.-lokaal 269,2 27
internationals 282,6 28
industrie 243,3 246_8
scheep/luchtv. 230,0 23
banken 335,0 32
verzekering 565,4 57
handel 449,3 45
cbsobl.index 116,0 11
rend. staatsl. 6,17 6
waarvan 3-5 jr 6,07 6
waarvan 5-8 jr 6,20 6
waarv.s langst 6,38 6.37-
-rend. bng-len. 6,46 6,4{Vi
rend. bankten. 6,10 6

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefoni:
avondverkeer kwamen woensdag- j
avond de volgende koersen tot stand5
(tussen haakjes de laatste noterinj.
vandaag):
Akzo 149,00-149,80(148,90)
Kon. Olie 226.60-229,00(226,60)
Philips 31,10-31,30 (31,10)
Unilever 114,40-115,50(114,50)
KLM 41,30-41,70(41,30)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelde»'
van gisteravond te New Vork luiden-,
volgens de Dow Jones Index (achtejj*
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20*
spoorwegen en overig transport, l€j
nutsbedrijven, gevolgd door het ge_£»
menlijke gemiddelde:

Begin 2147.23 946.17 185.10 814.64»
Hoogst 2167.50 954.31 186.52 821.93*
Laagst 2136.38 940.89 184.45 810.58 X
Slot 2153.63 947.98 185.87 816.96-
Winst/
verhes + 4.27 + 1.51 + 0.77 + 1.79*

Op de postkantoren zijn de eerste voorboden van de nade-
rende Kerst al merkbaar. Dezer dagen wordt de eerste grote
golfKerstpost al verwacht. Op defoto de binnenkomst van de
postzakken op het hoofdpostkantoor in Rotterdam.

(ADVERTENTIE)

fin nnnnin r %*#*__#.* ■*____hü iiiiri iv ——-~y V—- -— tififipr i#"j_n

t 1 f,T__Fl**r"iipt f 1 i
/s (verdere) automatisering een van uw goedzakelijke

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

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

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

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

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

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

opmerkelijke nazorg.

m^mwmwmwÊÊÊmwm]m^sEmwtmmwMW^^m»^. t/m
mYmmu II Im>immmM&) ||l__ l_3C^_. 31 december a.s.

Akerstraat 62, 6411 HC Heerlen, telefoon 045-718815.j Computers

..
Donderdag 8 december 19885
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Songs van the big 'O' weerspiegelden een tragisch leven

Roy Orbison
plotseling
overleden
- De Amerikaanse rockveteraan en -zanger Roy

[bison is afgelopen nacht op 52-jarige leeftijd overleden in
-nnessee. The Big O, zoals Orbison werd genoemd, was bezig
1,1 een opvallende come-back. Door een hartaanval wordt zijn
J^ière tragisch afgebroken. Roy Kelton Orbison begon hal-
■fwege de jarenvijftig als rockabillyzanger bij het befaamde

van Sam Phillips, waar ook Elvis Presley en Jerry
*e Lewis hun eerste opnamen maakte. Orbison werd een gro-
,fer dankzij zijn prachtige, hoge falsetstern waarmee hij zijn
'des en tragedies prachtig bezong. Zijn grootste hits had hijpn jaren zestig met Oh Pretty Woman, It's Over, Only the lo-
v, Crying en Running Scared.

niet zo lang geleden waren nog
e beelden van Roy Orbison

,Se Nederlandse televisie te zien.
wood trad de zanger op sa-

■ " met een keur van artiesten die
s°hien wel allemaal als zijn,ns of dochters, of in ieder geval

jongerebroertjes, of zusjes
u^en doorgaan. Bruce Springs-o,n_,K.D. Lang, Bonnie Raitt, J.D.
uther, Elvis Costello, T-Bone

ujMt en Torn Waits lieten zich
J Uefde een rol als begeleider op-
s^.en. Zoals Roy Orbison kweel-
.< kweelde er maar één, en dus was
*lf6en voorDeeld voor anderen.
p' s nu het bericht van zijn dood
Je in werkt, schieten zijn gouden
j fessen jeéén voor één te binnen.n°vember van het vorig jaar za-

gen we hem in Nederland terug
voor een eenmalig en schitterend
concert in de Maaszaal in het Ahoy
Sportpaleis. Hij zag er getekend uit,
een man op leeftijd, volledig in het
zwart gekleed net zoals een Johnny
Cash dat pleegt te doen.

Maar de stem, die snik vol harte-
leed, die was er nog. It's Over,
Crying en Only the Lonely hadden
allemaal die mineurstemming, dat
schijnbaar pathetische koortje
(dom-dom-dom) en die merkwaar-
dig-ritmische gitaarbegeleiding. En
of het door de omstandigheden
kwam of omdat jewaarneming was
vertroebeld Orbison zong ze mooier
dan welke veteraan ook. Als fan
weet je dan dat het liedjes zrjn die

ook werkelijk over tragiek gaan. Or-
bison bezong het motorongeluk van
zijn vrouw Claudette en het verlies
van twee van zijn drie kinderen die
bij een huisbrand om het leven kwa-
men. In de jaren tachtig blikken we
veelvuldig terug op artiesten van
toen. Maar de come-back van Orbi-
son leek echt te zijn: geen handige
truc om mensen geld uit de zak te
kloppen. Met vier vrienden (Bob
Dylan, George Harrison, Torn Petty
en Jeff Lynne) maakte hij onlangs
onder het pseudoniem The Travel-
ling Wilbury's een mooi album, Vo-
lume One (!). In januari verschijnt
posthuum een mogelijk nog fraaier
album met nieuwe songs, Mystery
geheten.-Tragisch.

John Oomkes "Roy Orbison, gisteren aan een hartaanval overleden

Maartje van Weegen:
talkshow bij de KRO

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Maartje van Weegen
(38) verlaat per 1 september 1989 het
NOS-journaal. Ze gaatvoor deKRO
een talkshow presenteren. Het pro-
gramma zal vanaf 1 oktober 1989
wekelijks op het scherm komen.

Maartje van Weegen: „Ik verheug
me er enorm op om op het oude nest
terug te keren. Daar heb ik tenslotte
13 jaargewerkt. Het was een fantas-
tische tijd bij het NOS-journaal,
maar de uitdagingom met een eigen
team van journalisten en research-

ers spraakmakend met het nieuws
te kunnen omgaan en er mijn eigen
interpretatie aan te kunnen geven,
heeft de doorslag gegeven om de
overstap naar deKRO te maken. De
komende tijd zal ik me oriënteren
op welke vorm de talkshow moet
gaan krijgen."
Maartje van Weegen begon haar car-
rière bij deKRO in 1971. Ze presen-
teerde tv-programma's als 'Studio
vrij' en 'Cijfers en letters. Voor
KRO-radio presenteerde zij 'Ratel',
de actualiteitenrubriek 'Echo' en
'Op de valreep' (samen met Aad van
den Heuvel).
Drie jaar lang heeft zij het NOS-ra-
dio-programma 'Met het oog op
morgen' gepresenteerd en tevens
was zij gespreksleidstervan 'Het ca-
priool.
De afgelopen vier jaarwerkte ze als
redactrice/presentatrice bij het
NOS-journaal geweest. Maartje van
Weegen blijft tot augustus 1989 het
journaal presenteren." MAARTJE VAN WEEGEN

...weg bij NOS-journaal...

show

'Pasar Malam' met
keur van sterren

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Een keur van sterren is vrijdag, zaterdag en zon-
dag van de partij tijdens de tweede 'Pasar Malam' die wordt
gehouden in de stadsschouwburg van Heerlen. Het officiële
gedeelte van dit door de heer S. Ali georganiseerde festijn
vindtvrijdagavond om 19.00 uur plaats. Op elk van de drie da-
gen kan men echteral vanaf 12.00 uur terecht voor heel wat at-
tracties. Het muzikale 'showblok' wordt voor rekening geno-
men door country-zangeres Lilian, Don Michaels, Robert,
Humphrey, Carl Johnson, Ricky Lee Jackson, James Bordes
met J & B Band, de culturele groep Waijers Dance, Bunga Me-
lati, The Kalua's, Leilani Dewi. Organisator Selamat Ali heeft
verder een dertigtal standhouders naar Heerlen gehaald om
Oosterse kunstnijverheidsprodukten te exposeren.

" WAIJERS DANCE GROUP
...eveneens op de driedaagse Pasar Malam in Heerlen...

Nederlandse top veertig
HEERLEN - Dat was teverwachten. Michael Jack-
son blijft met 'Smooth criminal' verder stijgen in
de Nederlandse top veertig. Van een zesde naar een
derde plaats. Goedemorgen! Wordt wakker 'hit-
minded' Nederland, want hier is opnieuw voor
onze muzikale 'snuffelaars' de enige, echte en on-
vervalste Nederlandse top veertig. Een kolom die
je morgenmiddag kunt vergelijken of die klopt of
niet, vanaf 15.03 uur opRadio 3.
1(1) Orinoco Flow - Enya
2 ( 2) Wee Rule - Wee papa girl rappers
3(6) Smooth criminal - Michael Jackson
4 ( 7) Till I loved you - Barbra Streisand/Don

Johnson
5 ( 5) Kiss - The art of noise & Torn Jones
6 ( 4) Big fun - Inner city
7 ( 9) Never trust a stranger - Kim Wilde
8 ( 3) Teardrops - Womack & Womack
9 (12) Twist & Shout - Salt 'n Pepa

10 (13) Love house - Samantha Fox
11 (15) Life's just a ball game - Womack & Wo-

mack
12(8) Don't worry be happy - Bobby McFerrin
13 (14) As long as you follow - Fleetwood Mac
14 (21) Kissing a fooi - George Michael
15 (27) Don't worry be happy - Johnny Camaro
16 (16) Zijn het je ogen -Koos Alberts
17 (11) Indestructible - Four Tops
18 (29) Two harts - Phil Collins
19 (32) Put a little love - A. Lennox/A. Green
20 (10) Stand up for your love rights - Yazz
21 (—) First time - Robin Beek
22 (22) Jack to the sound - Hithouse
23 (25) Twist in my Sobriety - Tinita Tikaram
24 (24) Handle with care - Traveling Wilbury's
25 (19) Adieu cherie - Anny Schilder
26 (35) The way to your heart - Soulsister
27 (31) The dream - The Nits
28 (20) Think - Lynn Collins
29 (23) Wheels on fire - BZN
30 (—) Can't stay away -G. Estafan & MSM
31 (17) Take a look - Level 42
32 (34) The party -Kraze
33 (—) Respect - the real Roxanne
34 (—) Left to my own diveces - Pet Shop Boys

35 (18) Tears run rings - Marca Almond
36 (—) Take me to your heart - Riek Astley
37 (—) Something so strong - Jim Capaldi
38 (28) TBM Mix - Sample Syndicale
39 (33) Desire - U 2
40 (26) Mannish Boy - Muddy Waters

" YAZZ
...nog steeds genoteerd op een twintigste plaats
met 'Stand up for your lover rights'...

Bobby Lee
Parson op
toer door

Zwitserland
Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - De Limburgse
country- en westernzanger Bob-
by Lee Parson (zeg maar: Leo
Verstegen) vertrekt op 27 decem-
ber naar Zwitserland voor een
tiendaagse tournee. Parson - in-
middels zon kleine dertig jaar
aktiefals zanger - is hierover niet
alleen verheugd, maar ziet de
tournee ook als een erkenning
van zijn vocale kwaliteiten in het
buitenland.

Rustig blijft het ook nadien ze-
ker niet, want na Zwitserland
staat een muzikale trektocht
door West-Duitsland op pro-
gramma. In eigen contreien is
Bobby Lee Parson te zien en te
horen op 17 en 26 december in
'La Perle' te Heerlerheide. Op
tweede kerstdag voorts in coun-
try-home Jan van Cep te Am-

stenrade. Samen (vanaf 13.00
uur) met Kentucky, Werner
Theunissen en The Moonlight
Riders (die hun single 'Cause
now you're gone' met zang van
Michel Nita). Voor meer info: _?
045-215821.

" BOBBY LEE PARSON
...de Limburgse country- er
westernzanger, die na Zwitser
land ook in Duitsland op tour
nee gaat...

Vrijdagavond op
Nederland 2

'Hundewart'
op de buis

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlenaar Re-
né Minzartz (29 jaar) en zijn pool-
honden zijn vrijdagavond te zien
op de Nederlandse televisie. In
het programma 'De eerste de
beste' van de Tros (aanvang 19
uur op Nederland II) wordt de
nieuwe Nederlandse expeditie
naar de noordpool voorgesteld.
De expeditieleden hebben niet
zo lang geleden geoefend in de
Alpen en daarbij gebruikt ge-
maakt van de diensten van René
Minartz en zijn honden.

Minartz is sinds april van dit jaar
'Hundewart von der Eiger', dat
wil zeggen dat hij de zorg opzich
genomen heeft voor de poolhon-
den van de Jungfraubahn in
Zwitserland. Hij woont daar nu
ook met zijn vrouw Henny. Hij
zorgt er voor de Groenland-hon-
den van de bergspoorweg en na-
tuurlijk voor zijn eigen Syberi--
sche Husky's waarmee hij vrij-
dag op tv te zien is.

De noordpoolexpeditie, onder
leiding van John Vinekenen met
Gerben Peters (beide Heerlena-
ren), zal in februari 1990 probe-
ren het meest noordelijke topje
van onze wereldbol te bereiken.
Daarbij zullen sleehonden ge-
bruikt worden. Het is nog de ol
dat die van René Minartz zullen
zijn, want het is ook mogelijk dat
honden gebruikt worden die
reeds in Noord-Canada aanwezig
zijn, want van daaruitvertrekt de
expeditie.

" HENNY en RENE MINZARTZ met twee van hun pool
honden, hoog in de Zwitserse Alpen.

'Stralend weerzien'
Ted de Braak
met oudjaar
even op tv

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Op oudejaarsavond
presenteert Ted de Braak voor
de NCRV het programma 'Stra-
lend weerzien. Daarin worden
Nederlanders, vanuit de Hilver-
sumse studiovia een satellietver-

binding, in contact gebrachtmet
hun familieleden of vrienden in
Australië.
Het gaat, zo laat de NCRVweten,
om een eenmalig optreden van
Ted de Braak voor de NCRV-te-
levisie, 'dat dankzij goed overleg
met de KRO mogelijk is gewor-
den.
Ted de Braak stapte, na negen-
tien jaar voor de NCRV gewerkt
te hebben, in 1984 over naar de
KRO waar hij totnutoe program-
ma's als 'De 1-2-3 Show', de 'Bo-
ven m'n pet-show' en 'Wat een
tijd' presenteerde.

..

■

(ADVERTENTIE)

I RAMENDEUREN "INTERLAND"

(ADVERTENTIE)

Alweer aan de top...
Na de televisietest van vorige maand* vindt u
Bang&Olufsen nu weer in de Consumentengids. En weer
in de top van het klassement. Van 17 geteste middelgrote
luidsprekers werden er maar twee "goed" bevonden.
Waarvan één dus de Red Line 45-2 van Bang&Olufsen.

'Beovision L 2502: goed/zeergoed.■ Ja, zegt u misschien,
maar B&O is ook duurder. Dat
valt nogal mee. Met "matig" of
"redelijk" beoordeelde boxen,
zijn precies even duurofslechts honderd gulden goed-
koper.

Mooi en goed gaan niet
altijd samen.Gelukkig hebben
we één merk waar datconse-
quent wel zo is. Dat maakt uw
keuze alleen maar makkelijker.

Bang&OlUfeen M 3jaargarantie

Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1,Tel. 04498-51513

Goossens Bang&Olufsen Center
ECHT Nieuwe Markt, Tel. 04754-1490

T.V.C. Weyden b.v.
BRUNSSUM Kerkstraat 55, Tel. 045-252342

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73, Tel. 04490-43306

Aben Beeld & Geluid
HEERLEN Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830

Elektro Wijnbergen Bang&Olufsen Center
HEERLEN Limburgiastraat 41, Tel. 045-720560

Electro Bemelmans Bang&Olufsen Center
HEERLERHEIDEWannerstraat 10-12,Tel. 045-212330

Fa. Gijs de Jong
NIEUWENHAGEN Sunplein 48, Tel. 045-312508

Fa. Bergmans & Wijnen
NIJSWILLER-WITTEMRijksweg 60, Tel. 04451-2244

Donderdag 8 december 19887
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RESERVEREN: DAGELIJKS VANAF 2.30 UUR DAGELIJKS 3.°° 6. C0 8.30 DAGELIJKS 3.00''CÜl H3 DAGELIJKS 3.30 6.~] 1873
VOOR ALLE INLICHTINGEN: 045-714200 —"
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Hazepeper met perzik, Iaardappelkroketten:

’ 14,95; verse zalmmoot I
met een witte wijn-draeon-
saus en garnituur: ’ 14,95.
Lunchroom/restaurant AU
COIN, Honigmanstraat 33,
Heerlen, tel. TJ4S-715460.
PERSOON gezocht voor j
alle werkzaamheden. 'Techn. vakkennis en rijbe-
wijs vereist. RTV van
Voorst, Ganzeweide 48,
Heerlen.
RECLAMEBEZORGERS
gevr. voor Heerlen, Sittard,
Brunssum en Nuth. Tel.
045-257974.
CHAUFFEUR gevr. met
§rote bus v. uitrijden fol-

erbez. Tel. 045-257974.
Gevr. energ. BABYOPPAS
va. 35 jr. v. 4 ocht., p.wk. Br.
o. nr. SB 018 LD. Fr.
Erensln. 4, 6371 GV Land-
graaf

Gevraagd enthousiast
meisje of iongen met gevoel
voor perfectie, om by ons
deBEDIENING 1 a 2 avon-- den per week te komen ver-
sterken. Ben je geïnteres-
seerd? Maak dan een af-
spraak met Paul v.d. Bunt.-Rest. de Leuf, Dalstraat 2,- Übachsberg. Tel. 045-
-750226.

I
II Wy.

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

Entree ’ 7,50. j k
Za. 10 dcc. Wind
19.00 uur Familievoorstelling door Theater Sirkel.

Entree ’ 10,00. Kinderen t/m 15 jaar
’5,00. j 1)

Zo. 11 dcc. Moeder in de wolken
14.30 uur Familievoorstelling door Theatergroep

Mevrouw Smit. Entree ’ 5,00// 4,25.

Di. 13 dcc. HET GEPROGRAMMEERDE 1(
CONCERT VAN HET RADIO
BLAZERS ENSEMBLE ZAL GEEN
DOORGANG VINDEN. , ..

Wo. 14 dcc. Separation
20.00 uur Toneelstuk met Linda van Dijk en Kees

Brusse. Entree ’ 23,50// 19,50. . \
Vr. 16 dcc. Turandot - Ferrucio Busoni, Cavalleria
20.00 uur Rusticana - Pietro Mascagni door 'Theater Oberhausen. Entree

’ 29,50// 23,50. j 1
Di. 20 dcc. Trio a Tre
20.00 uur Werken van o.a. Rosenmüller, Kreutzer

en Villa-Lobos. Entree ’ 15,50// 11,75.^ 'Wo. 21 dcc. Limburgs Symphonie Orkest i
20.00 uur 0.1.v. Salvador Mas Conde. Werken van

Haydn en Brückner. Entree i

’ 15,50//11,75. ,
Expositie: Rob Schrijen, olieverfschilderijen.

_^ 1
Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag 10.00-16"
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten.
Tijdens de kerstperiode is de kassa gesloten van V
dag 23 dec. t/m maandag 2 januari, m.v.v. 26 dccc"
ber vanaf één uur voor de voorst. Ritmic Groep (11.'
uur) en vr. 30 dec. van 10.00-12.00 uur en één uur v(K
de voorst. Pirn Jacobs/Louis van Dijk (19.00 uur).
Nieuwjaarsreceptie B & W gemeente Sittard: maan*
2 januari 19.00-20.00 uur. J

m^J Volgende week___^^^" I Ned Premiere|^___^ I MOONWALKER_ I (met Michael Jackson)U *______# U
j-L _J I _.__ jI Zondag 18 december

KT M iF!D3oUu.r

■Il 'ivfi r^^_^___^^^^^^l___l ___T

. t), c\ t>\y i^mm mw^(:

-~~ — ■ *^T-~ - ___ I __l_^rT_iü>_n_*_y____
MTDERLANOS.' II ______ I ■-'!»■■

GESPTOKEN ,< -^ ■ Dag 6 ._,0-flno|mr
Za jo wo 215 uur Do., vr, ma .di ook 200 uur

.^_Ét^. Za.. 20 ook 400 uur __^

I 1"SPANNING,AVONTUUR, HUMOR,
EEN PRIMA FILM VOOR TUSSEN DE BEN 80"._______-"...SLAATALLES.
Kinderen zowel alsvolwassenen vergeten gegarandeerd meer

danm uur alles wat zich buitende bioscoop afspeelt"

.c
Parool 81M5.1M1

Ik* _____ m\'»^- \jVjT

mMjÊ ïhw

É IL.,;—V Simonvan CoUem.Sunonskoop.

|| 1
Dag. 2 00-7.00-9 30 uur. za.. zo ook 430 uur

É£^. Dag 3 15-81 5 uur, za ,20 ook 545 uur _4_—______—_-___-_______^

de ontroerende envele malen
bexroonde film gebaseerd opeen __f^^__^^^^^^^waar gebeurdverhaal T^_ A N „ t ~ , M, '^ __k . M-mTmtl« -ÏJStïJ. mA X/" "V f "VB I'I'II _L_JI\T If l^-"! l-"~"Jl^J II I111.1 II If^

„isy.r? 'v^v; Ë£|

____■ _V_M___|Hi H_____ ___Sr":- __
É_t i-_____i k. " ______■________■__( iPI

"A—Jltnii—endp film"6JK u_ ■""■ IllLltHÜ,'. ijl.11' IU .f. I_il
’., IMfe-witf H^a^^fa^yI :.i-::—j■

Dag. 2.00-6 45-9 00 uur. >__W Dag 2 30-7 15-9 15 uur JZ-*
_t^. 2a .20 ook400 uur >s_>^_ Za .20 óók 430 uur^ —rf^_^ >-W----i-M--il^_y

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

(kleine zaal) Echte Mannen (kleine zaal) ALEX
"ZOMER IN RIMINI" / 18,50; DELECTRIQUE "The
paspoorten f 14- Vrijdag na Electric Suburb" ’ 18,50;
afloop JAZZ-SESSION paspoorten / 14-

-fKT^ BTTI rYT"_________rT*T_i
Gerardus Majellakerk jj^^j^j
(Heksenberg) (kleine zaal) TIM JONES "The
MADRIGAL-CHOR Chuckle Club" ’ 16,-;
BUKAREST ’ 27,50; paspoorten ’ 12-
-paspoorten ’ 23- _i^.«B.______________________i

T"^I^" opera Roya|de Wallonië "LA(kleine zaal) CD-presentatie TRAVIATA"SALONORKEST DA CAPO ultverkocnt
,

toegang gratis

Tito Puente geannuleerd! CHRISTMAS CLASSICS FOR
__^^^p__ LADY'S met Anneke de
U^J JjTJJ Vries, fluit, en Anke
HET NATIONALE BALLET ££-n-- f. - .n_.he"Nederlandse choreografie Paspoorten ’ 6-, crèche
in pas de deux" ’ 33- - ' 'f 30 - - ’ 27.-; paspoorten ■9VfW_________PW_i/ 23.-; JTP-Tid ’ 12.50 mjj|jgg| ________
|^YT"^______ETml__ LIMBURGS SYMPHONIE_--M_________________l ORKEST 0.1.v. Salvador Mas
"JEANNE DARC" Conde. Progr: Haydn -dramatische kroniek van Bruckner. ’21,--/ 18,50 -
George Bernard Shaw met ’ 15.50; paspoorten ’ 14,50
Josine van Dalsurn ’ 27- - 19.15-1945 u. (kleine zaal)

’ 24- -’21,-; paspoorten inleiding door Toine Sporken,
f 19,-; JTP-Tip ’ 12,50 docent muziekschool.

DAME gevraagd voor excl.
club. Tel. 045-244240, of
241592.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BETTIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB. Met garantieloon.
Tel. 045-420042.

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.
Ervaren SERVEERSTER
voor de zondagavond tot
21.00 u. en/of deeltijds op
werkdag en goede verdien-
ste. Restaurant Trocadero
Heerlen, tel. 045-710686.

'^^^^m»^mta^mmgmgmwgmammm^^mmmmm

i_i_^HiWws___^^
■ fl II _T^__-__. m__^V m I11\mATAJ^I f W

Wo. 12 t/m zo. 16 april 1989
STADSSCHOUWBURG HEERLEN

(kaartverkoop reeds gestart)
'iz!^m^SSSxmmmmmmmmmmmmUmm^mmS!mm^. 'i

Tempo-Team uitzendbureau
zoekt

huishoudelijke hulp
voor een schoonmaakprojekt in Hoensbroek, industrie-
terrein De Koumen: Werktijden: dagelijks van 8.45--, 10.45 uur. Leeftijd 17 of 18 jaar. Het werk gaat langere~4ijd duren.,Bent u geïnteresseerd in bovenstaande vacature?
neemt u dan contact op met Marjon Janssen, afd.

■ schoonmaak, tel. nr. 045-718366, of kom even langs
; voor een inschrijving.

Tempo-Team uitzendbureau
Op de Nobel/Akerstraat

; Heerlen
i TAXICHAUFFEURS gevr.
i v. vaste diensten parttime,. dag- nacht- en weekend-
i dienst, WAO-ers mogelijk,

Julianastraat 6, Brunssum.

W^L^W Wijngrachttheater
T M ¥ Rodahal
l ****'1 Kerkrade

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

EVr.
9 dcc. 20.00 uur

Wijngrachttheater
Limburgs Symphonie
Orkest
dirigent: Heinz Friesen
Solist: Daniël Wayenberg
(piano)
Programma: pianoconcert
van Grieg;
Norwegian artists carnival in
Svendsen;
2e symfonie van
Rachmaninow
Entree ’ 16-
-passen ’ 11,20
Za. 10 dcc. 20.00 uur
Wijngrachttheater
Europa's beroemdste
pantomimetheater
Pantomimetheater
Tomaszewski
met „Ein Konig für sieben
Tage" (Bacchus)
Exclusief voorproefje van
het groot Zuidnederlands
Mimefestival!
Entree ’ 22,50
passen ’ 15,75
kinderen ’ 10,00
Zo. 11 dcc. 15.00 uur
Wijngrachttheater
Folkloristisch Danstheater

Even bellen is voldoende: -Van Zwarte Woud tot
045-454141 Zwarte Zee"
Openingstijden kassa: Dansen uit de
di.-vr.: 10.00-16.00 uur oevergebieden van de
za.: 10.00-12.00 uur Donau.
Vanaf één uur voor aanvang Entree ’ 16-
-voorstelling. passen ’ 11,20

kinderen ’ 7,50
Zo. 11 dcc. 10.30 uur
Rodahal
Kerst-in

-__ Woensdag 14december
j%zzsf\ 15.00 uur■^flpjT 4} Moeder in

Y^±£ de wolken
~4^B*\ Modern toneelstuki=^yjyj\ \ voor kinderen■vl A )!u\ vana' 10 iaar(7i\Jm)\\ Entree ’5,-

X^JÖfT)/ Bel: 045-454141

(u FatYJJt [ *L? Wijngrachttheater

féè? ___--_-__ Kerkrade

101209

A Stelt Uzich een» voor■ dat U nog nooit Jm
van ons gehoordhadll

.^—__«^_________^^ .^fc-, DEMONSTRATIEKLEUREN TV'SI _______^-i^*_^^W I 2____^________VlDEOfiECOßt>EßSVHS■ TELEFUNKEN H __f»-___________»^_______ - -_■ siareo-Teletek»! ■ B^^^^^-___ 5, ~; 1■ 56,60cm alstbe- MM* Q*UNoiQ «|r7====
I « AAA ■■ a's' be_ I 39 progr. afst.bed.

Bi %Kao Pact V___|. SELECOSIcm SELECOS6cm. ITT66cm.
■ _. /\_N 16progr 32progr. afst. bed. 16progr.

__. \ A9_-JI 449 549 399 M
**^*"OTQ _^_C____i-_-______' HITACHI
(neecm £ l*L___l _. stereo Ii6Pi°2l_--__r_______il -»A _-_

B_slv__-B v/«/

H^H^^^SQ-ÖÖËdkÖÖT Jq|80l H
______ C_ WETEN I ■__■■■

_ ____l|^^^^^^W^B[^ Kolossale luidsprekerboxen I■ cDPUyer O_4Q fg ■ 90Wan AAA I■ Bekend merk U-fa per stel /MH I■ (nieuw in doos) ~^ ■~^ liW |
prijs en modelwijzigingen voorbehouden. I

I donderdag koopavond WAfB-VHII-iVVUU H> I
HEERLEN Raadhuisstraat 48 Tel. 045 - 717748

Top 40 band zoekt ZANGE-
RCES), met spoed. Tel. Re-
né 045-750641 ofFranco tel.
045-222301..BIJVERDIENSTE: ook
voor scholieren, meisjes 17-
-19 jaar. Wij hebben een aan-
tal uren per week licht en
schoon productiewerk.
Werktijden in overleg. Uur-
loon ’4,50 netto. Brieven
o.nr. HO 643 viaLimb. Dag-
blad, Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.
Ga je graag met mensen
om? St. Gez. Lich. zoekt
een MEDEWERKSTER, ±
20-30 jr. Soll., tel. 045-
-352044.
Wij zoeken leuke BAR-
KEEPER, 20/30 uur per
week, in jongerencafé
Heerlen, ± 25-35 jaar, geen
scholier. Zo spoedig moge-
lijk. Br. met foto aan S.
Damhuis, Dautzenberg-
straat 10, 6411 LB Heerlen.
OBER gevr. voor 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.

LEZERSSERVICE

Limburgs Dagblad
ERNST MOSCH

und seine
Original Egelander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35- en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals.

Verkoop bij executie
Op vrijdag 9 december
1988 te 11.00 uur, zullen

ten laste van A.B.J. Eggen,
wonende te Kerkrade, Ja-
cob Ruysdaelstraat nr. 30
worden verkocht enige
roerende goederen, te we-
ten: meubilaire en huis-
houdelijke goederen, 1
Peugeot 305 bjr. 1979, 1
mitsubishi Lancer bjr.
1977 en wat verder te koop
zal worden aangeboden.
De verkoop vindt plaats
aan bovenstaand adres en
geschiedt a contantzonder
opgeld. De goederen zijn
een half uur vóór de ver-
koop voor een ieder te be-
zichtigen.
De deurwaarder der
directe belastingen
belast met de executie
H.J. Gorissen

MEISJE gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-
-228975.

Possen Weert Solingen
Ons programma bestaat uit bestek, porselein en kristal.
Onze klanten zijn particulieren die hebben verzocht om
een huisbezoek. Wij zoeken een adviseuse (m/v) voor
het rayon Sittard, Geleen,Roermond e.o. (Leeftijd 30 tot
55 jaar). Werkt u graag zelfstandig, kunt u goed met
mensen omgaan en wenst u uitstekende verdiensten,
neem dan contact met ons op, tel. 04950-40944.

Met spoed gevraagd
zelfstandig autoplaatwerker, zelfstandige autospuiter.
Zonder ervaring geen sollicitatie mogelijk. Autobedrijf
Arno Janssen 8.V., Haefland 6, 6441 PA Brunssum, tel.
045-251872.
-■

_________________
—^-^-^-^—^— ■ '

i ©wintepwapj voordeelorijze
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Duitsland 1
°*-45 ZDF-Info Arbeit und Beruf."00 Tagesschau und Tagesthe-men.
0-23 ARD-Sport extra.

{i-55 Urnschau.
«"10 Studio 1.

'«"55 Persoverzicht3-°0 Heute.'4.40 ""Teletekstoverzichta.oo Tagesschau.
\ Sinha Moca - die Tochter des
j Sk'avenhalters. Braziliaanse serie

"aar de roman van Maria Dezonne

JPachecoFernandes. Af 1.51.
'=.30 Silvia Anders. Heimat, deineLeder, film uit de serie Allerhande

Leute.
16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Ich, Christian Hahn. Kinderse-

rie. Afl. 10: Der Brief.
16.40 Mission Terra. Kinderprogram-

ma. Afl.: Autos, Müll und Tranen.
17.15 Tagesschau.
17.25 Tandarra. Serie. Afl.: Blinde Ra-

che.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Falcon Crest. Serie. Afl.: Ver-

passte Anschlüsse.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Deutsches Frauenleben 1945-

-1988, 2-delige documentaire serie
over de positie van vrouwen. Deel 2
(slot): Rusland en de DDR.

21.00 Der 7. Sinn.
21.03 ""Goldene Europa '88. Show-

programma vanuit de Saarlandhalle
in Saarbrücken. Presentatie: Manfred
Sexauer.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 (TT)Schlange, Herz und Pan-

therkopf. Tv-film van Rainer Wolff-
hardt, met Joachim Bissmeier, Britta
Fischer, Gisela Freudenberg e.a.

00.35 Tagesschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

I_______H____H_M_K < -t*-'
____________

*Umberto Tozzi in 'Golde-
Europa '88. (Duitsland 1

"21.03 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
voï. 61" en CAI-abonnees:°°r kanalen zie schema exploitant

" = zwart wit programma
" = stereo geluidsweergave

"p? = tweetalig bij stereo-app

' * teletekst ondertiteling

TELEVISIE
ls *|erland 1: 5. 26. 29 46. 51 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1: 9. 12. 24 en 46
Duitsland 2:21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
Belgié/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
J°° Zonen en dochters. Australi-he serie, met Pat McDonald, Torn
V"chards, Rowena Wallace e.a.

1SAJ62B. (herh.).
:*a Argus. Praatprogramma waarin

17^ftVan F,omPaey de media doorlicht.
10 Kilimanjaro. Nieuwsmagazine

1?°or jongeren, (herh.).B_sNieuws-,-°0 Tik Tak. Animatieserie. Afl: 222.
18 n)-

■''O Kung Fu. Amerikaanse serie
lir, „ avid Carradine,Keye Luke, Phi-

19_Thn' ca- Af|l2: Bijgeloof.
JukeBox.

"15 Uitzending door derden. Pro-
van Televisie en Onderne-

" 0 Mededelingen en programma-
l9_-rzicht-
J0*;„ Nieuws.
Jq'" Kunst-zaken."5 Hoger-Lager. Spelprogramma

Qsahn twee duo's het tegen elkaarL?nemen aan de hand van speel-
-2l tv>r,en Presentatie: Walter Capiau.
2l'ise Panorama.
£? Medisch Centrum West. 13-
-e "9e Nederlandse serieover het wel
Q van artsen en verpleegkundi-
j*sn 'n het ziekenhuis Medisch Cen-

West. Afl.l: Het verzoek. Met
-. 'c van Ingen, Margreet Blanmken,

*J n_da Cronie e-a-
L us-23.25 Nieuws. Aansl.: Coda.

Ilin
S zos de Monleon,van Federico

Garcia Lorca, uitgevoerd door Gerda
Lombaerts, zang en Yves Storms, gi-
taar.

" Colin Firth, Natasha Richardson enKenneth Branagh in 'A
month in the country. (Belgiè/TV 2 - 20.15 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

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

16.35 Die Schwarzwaldklinik. Duitse
serie. Af1.35: Die Heimkehr. Udo en
zijn collega's worden gevangengeno-
men en zijn familie maakt zich zor-
gen. Ook in de kliniek gebeurt van al-
les.

17.20 Nature of things. Natuurserie.
Afl. 10: De vorstelijke adelaar.

17.45 Airwolf. Amerikaanse serie.
Af1.27: Dambreakers. Hawke ontdekt
vreemde dingen bij een geloofsge-
meenschap. Zelfs een gereedstaan-
de bommenwerper.

18.30 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie gebaseerd op de speel-
film Ghostbusters. Af1.36: Het scheelt
een haartje.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Over
baas in eigen huis.

19.00 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op 'De Kabou-
ters', van Rien Poortvliet en Wil Huy-
gen. Afl.10: Het beroep van dokter.

19.23 Inpakken en... Indonesië. Pre-
sentatie: Ruud ter Weijden. (herh.).

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

Afl.6. Davey is dooden Josh ontmoet
Frances. Intussen wordt Nancy
Mcßride met Esmeralda geconfron-
teerd.

21.30 (TT)Vinger aan de pols. Infor-

matie over medische- en gezond-
heidszaken.Presentatie: Ria Bremer.

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

22.40 L.A. Law. Serie. Af1.25: Cannon
of ethics. Archie is weg van Nina en
Victor heeft een moeilijke zaak. Arm is
woedend en Abbey ontdekt wat over
de advocaat Gianelli.

23.25 Triomf en neergang van Euro-
pa. Presentatie: Mr. G.B.J. Hilterman.

23.40 "«Ontdek jeplekje. Vanavond:
Hoorn. (herh.).

23.55-00.00 Journaal.

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

(herh.).
15.30 ""Teletekst-overzicht.
15.50 Programma-overicht.
15.55 Heute.
16.00 Die Schlümpfe. Tekenfilmserie.

Afl.: Schnuffy, der Wetterfrosch.
16.10 Pfiff. Sportprogramma voor de

jeugd. Presentatie: Norbert König.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Die Wicherts von nebenan.

Serie met Maria Sebaldt, Stephan Or-
lac, Jochen Schroeder e.a. Afl.: Ern-
ste Lage.

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

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma met Wim Thoelke.
20.50 Die grosse Hilfe. Verslag van

de actie Sorgenkind.
21.00 Vorfahrt. Motormagazine. Pre-

sentatie:Karl Senne.
21.45 Heute-Journal.
22.10 Was nun...? Interview met een

bekend politicus.
23.10 Familienspiele. Japanse speel-

film uit 1983 van Yoshimitsu Morita,
met Ichirota Miyagawa, Junichi Tsuji-
ta, Juzo Itami, e.a.

00.55-01.00 Heute.

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.629.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Af1.76.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Een maand op het platteland.

Engelse speelfilm uit 1987 van Pat

OConnor, met Colin Firth, Kenneth
Branagh e.a.

21.50 Pianosonate. Daniel Baren-
boim vertolkt sonate nr. 25, opus 79,
Beethoven.

22.00-22.20 Sprechen Sic Deutsch?
Afl.6: Was bringt der Onkel mit? Met
Jos Wilmots, Ingrid Scheller-Rabe en
Mariene de Wouters.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30-10.55 Museum lt Princesse-

hof. Programma over vermaard inter-
nationaal keramiekmuseum dat wordt
bedreigd door bezuinigingen.

11.00-11.30 Het Nederlandse land-
schap V.O. Les 4.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

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

Servokroatisch en het Nederlands.
18.15 Imams in Nederland. 2-delige

serie over de Imams (voorgangers in
de Moskee) in Nederland. Deel 1.

18.30 Ca va? Cursus Frans voor be-
ginners. Les 11.

19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Een kras op het bestaan: een

nagesprek. Reacties, vragen en kri-
tiek van kijkers.

21.15 De boer op. 4-delige documen-
taire serieover de samenhangtussen

de vele problemen in het agrarisch
circuit. Afl.4: de toekomst.

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

22.06 Lente, zomer, herfst en winter.
Documentaire waarin o.a. een Tibe-
taanse monnik en een antropologe

aan het woord komen over leven en
dood.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
■■

08.00 Tele-Gymnastik. (44).
08.10-11.10 Schooltelevisie.
16.35 ""Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 12. De Europese integratie.
18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

gionale studio's.
20.00 ■Tödliches Pflaster Sunset

Strip. Amerikaanse speelfilm uit 1951
van Allen Rivkin, met Mickey Rooney,
Sally Forrest e.a. De slagwerkerMax-
ton en de crimineel Johnson worden
verliefd op Jane. Maxton wordt gear-
resteerd als Jane en Johnson dood-
geschoten blijken te zijn.

21.22 Filmtip.
21.30 West 3Aktuell.
21.45 Geschichte. Weltmacht, 8-deli-

ge serie over het Romeinse Rijk.
Afl.l: De Phyrrhus-overwinning.

22.30 Jakub der Glasmacher. Tsje-
chische tv-film in dertien delen.
Afl.11: Das Warenzeichen. Met Lu-
dek Munzar, Barbara Svoboda, Petr
Kostka e.a.

23.25 So Sangen Hitchcocks Vogel.
Portret van de film-componist Oskar
Sala.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

" Sally Oldfield in 'Tele-Illustrierte'. (Duitsland 2-17.10 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 1900-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 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/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie 17.45 Vacature-
bank. 18.10 Nouba, nouba, met Mada-
me Pepperpote en Draghetto, Tik Tak.
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd
informatief programma. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal. 20.00 Autant sa-
voir, informatieve serie. Vandaag: Le
prix du disque. 20.20 Le Beauf, Franse

speelfilm uit 1986van Yves Amoureux,
met Gérard Jugnot, Gérard Dannon,
Marianne Basler e.a. 22.00Cinescope,
magazine. 22.55 Laatste nieuws.
23.25-23.35 Politieke uitzending: Ré-
flets du liberalisme.

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1
'3.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.VARA■ '8-01 Neighbours. Australische serie.
"1.16. Shane neemt Danny mee uit
*wemmen, maar onderweg krijgen zeeen lekke band.'6.24 (TT)Zeg 'ns AAA. Comedy-se-ne. Afl.B. Pas op de verf. Wiep heefteen goed idee en Mien trakteert haaren wat klasgenoten op een etentje,
(herh.).

'6.46 TV-Werkjournaal. Presentatie:
Paula Patricio en Pieter Jan Hagens.
(Herh.).

'7.11 Het dikhoornschaap. Filmpjeover het wilde schaap van de Rocky
Mountains.

];-14 Popeye. Tekenfilm.7.30 Journaal.''"47 Achter het nieuws. Actualitei-tenrubriek.
'8.02 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
|isch-Canadese tekenfilmserie. Afl.:Een slechte grap.'8.15 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Een wandeling met Smurfin. (1).'8-28 De Snorkels. Tekenfilmserie.
Afl.: Wie de meeste armen heeft.'8-41 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Een
sof voor saffie.
900 Journaal.
S-21 ««De baas in huis. Amerikaan-se comedyserie. Afl.: Tony en de tee-nagers. Mason is door zijn teamleden
°P straat gezet. Tony geeft hem on-
derdak, want Mason is toch niet meer
verliefd op Sam.
8-54 Labyrinth. Spelprogramma ge-

jPfesenteerd door Peter Jan Rens.
20 (TT)Zeg 'ns AAA. Comedyse-

[je. Afl.9: Bij de wilde konijnen af. De
D*Jrrman is woedend omdat Flossie
steeds op zijn konijnen jaagt. De fa-
milie Van der Ploeg zoekt naar een
°Plossing.

Sonja op donderdag. Sonja
°arend met gasten rechtstreeks van-
u" de Stopera in Amsterdam,

iiiu

21.34 ""Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Speel nog eens dat
oude wijsje... Pas als er twee verkle-
de straatmuzikanten zijn verdwenen,
krijgt Cagney belangstelling.

22.30 Journaal.
22.40-23.29 Konsumentenman.

Consumentenrubriek. Presentatie:
Frits Bom.

" Straatbeeld van Indonesië in de serie 'Inpakken en...'. (Ne-
derland 2 - 19.23 uur)

België/Télé 21
19.00 Réflets du liberalisme, politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal. 20.00
Concert 21: La chanson rebelle. Met
Jean-Roger Caussimon, Jacques Ste-
fanski, Léo Ferré, Jacques Brei, Re-
naud en Claude Semal. 21.00 Musi-
ques: Concert espérance. 21.45 Des
hommes de la musique, Lise-Anne
Hondekin interviewt Miguel Angel
Estrella, pianist. 22.05-23.00 Classe di-
visée, documentaire over de burger-
rechtenbeweging in de jaren zestig en
nu.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Un Enfant Nomme
Michael. 16.30 Bonjour, Bon Appétit.
17.00Récréation. 17.30 Des chiffres et
des lettres. 17.55 Brèves et Météo
Européene. 18.00 Ciné-Club. 19.30
Papier' glacé. 20.00 Théatre. 22.00
Journal Télévisé. 22.30 Météo Euro-
péene. 22.35 Apostrophes. 23.30 La
Chance Auc Chansons. 00.15-01.00
Figures.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (43).
08.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 12.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
17.00 30 Minuten für Lehrer und El-
tem. Informatieve serie. Vandaag:
Veranderingen van de levenscyclus
van het gezin. Afl.: Scheiden tut weh.

17.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo-gie. Af1.12. (herh.).

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

Afl.: Die Mondfahrt. (herh.).
18.33 Fauna Iberica. Natuurfilmserie.

Vandaag: Die Schone Rauberin.
(herh.).

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Einführung zu.
19.53 Das frazösische Kmo der 30er

Jahre. Serie. Afl.s: Toni, Franse
speelfilm uit 1935 van Jean Renoir,
met Charles Blavette, Jenny Helia,
Celia Montalvan e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Landtag aktuell. Samenvatting
van de gebeurtenissen van deze dag
en studiogasten. Presentatie: Chris-
toph-Michael Adam.

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

22.45 Einsatz in Manhattan. Ameri-
kaanse serie met Telly Savalas als
Kojak. Afl.: Überfall auf offener Stras-
se.

23.30 Pop Souvenirs. Gepresenteerd
door Peter Kraus. Afl.9: Kris Kristof-
ferson en Ricky Nelson. (herh.).

00.15-00.20 Laatste nieuws.

Radio 1 radioleder heel uur nws. 07.00 AVRO's
radiojournaal met om 7.33, 8.08 en
8.30 Nieuwsoverz.; 7.50 Economi-
sche inf. E. Peereboom; 8.25 Fi-
nanc. nws. 9.05 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak.
11 05 Arbeidsvitaminen. 12.05 De
burgemeester is jarig. 12.56 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.08
AVRO's Radiojournaal. 14.05 Ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis. 16.05
Echo-magazine. 18.35 Man en
paard. 19.02 KROs Country-time.
19.55Column. 20.02 Voor wie niet
kijken wil. 22.30 Co + Menno's ma-
gazine. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Truc Light. 1.02 EO's
Country uur. 2.02 Voor wieniet sla-'
pen kan. 3.02 Gospel van toen.
4.02 De ochtend-mix. 5.02-7.00
Wakker op weg.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03 Het le-
vende woord. 7.10 Vandaag...don-
derdag. 8.03 Hier en nu. 8.54 Ont-
moeting. 9.03 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.03 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst. 13.03
Hier en nu. 13.20 Lichte muziek.
14.03 De tafel van vier. 15.03
NCRV Coupe soleil. 16.03 De Fa-
milieshow. VOO: 17.03 Hollandse
hits. 19.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7 03 De ha-
vermoutshow. 9.03 TROS gouden
uren. 12.03 50 Pop of een envelop.
14.03 De nationale hitparade top
100. 18.03 Driespcor 19.02 TROS
Dance Trax. 21.00 De CD show.
23.02-24.00 Sesjun.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr.
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und die Rie-

senschnecke. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05
General Hospital. Afl.: Tracy ist hart-
nackig. 10.50Koenen mit SAT 1.11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Damonen der Süd-
see. Engelse avonturenfilm uit 1954
van Ken Annakin, met Jack Hawkins,
Glynis Johns, Noel Purcell e.a 12.40
Telethema: Natur. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Programma-overzicht. Aansl.: HV
Horoskop. 14.05 Arme mit den rojin
Haaren. Afl.: Eine groöe Freundschaft.
14.30 Mork vom Ork. Afl.: Der Einfart-
spinsel. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Angst vor
Las Vegas. 15.50 Koehen mit SAT 1
16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der Gol-
dene Schuss. 16.35 Die Leute von der
Shiloh Ranch. Afl.: Ein neuer Job-tor
Randy. 17.35SAT 1 Bliek. 17.45Sat 1 -Ihr privates Programm. 17.50 BezatJ-
bernde Jeannie. Afl.: Die Marsmei»-
schen. 18.15 Glücksrad. 18.45 SAT .1
Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. Pse-
gramma-overzicht. 19.10 Adderjy.
Amerikaanse detective. Afl.: Chip-
munk. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 C^-ney & Lacey. Afl.: Verlorene Seete.
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Mohn ist auc'h
eine Blume. Amerikaans/Oostenrijkse
detective van Terence Young, met Tre-
vor Howard, E.G.Marshall, Vul Brynnèr.
Omar Sharif, Rita Hayworth, Gübferi
Roland, Marcello Mastroianni e.a.22.55
SAT 1 Bliek. 23.05 Telethema: Kultur.
23.20 Der Verführer lasst schön grüs-
zen. Engelse komedie uit 1965 van Le-
wis Gilbert, met Michale Caine, Julia
Foster, Martin Millicent, Shelley Win-
ters, JaneAsher, Murray Meivin. 01.10-
-01.20 Programmaoverzicht.

SSVC
12.30 Schools.
12.45 Schools.
13.00 Children's SSVC.
13.20 Two by two.
13.35 Chain Letters.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours.
14.50 Farmhouse Kitchen.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds.

16.20 Beat the Teacher.
16.35 Gilbert's Fridge.
17.05 The snow spider.
17.30 Blockbusters.
17.55 Familyties.
18.20 Emmerdale Farm.
18.45 Nieuws en weerbericht.
19.00 Scène Here.
19.20 Doctor Who.
19.45 Me and my Girl.
20.10 Tomorrows World.
20.40 Bread.
21.10 Rocklife's Folly.
22.00 News and Weather.
22.30 Cool it.
22.55 The equalizer.
23.45-00.45 Question Time.
00-00.00 Question time.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinacvia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 Transformers.
10.00 ""Countdown.
11.00 ""Nescafé UK Top 40.
12.00 ««Pop Formule.
12.40 Go Europe.
13.00 Another World.
14.00 Ask Dr. Ruth.
14.30 Roving Report.
15.00 Elephant Boy.
15.30 Seven Little Australians.
16.00 "«Countdown.
17.00 TheDJ Kat Show.
18.00 Gidget.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I dream of Jeannie.

18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 Family Affair.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Emergency.
20.28 The Times Headline News.
20.30 And The Wall Came Tumbling

Down.
21.57 The Uniroyal Weather report
22.00 Ford Ski Report.
22.58 The Times Headline News.
23.00 WWF Superstars of Wrestling.
23.55 World Cup of Golf 1988.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Haydn.
03.25 Oppitz: Plays Bach and Liszt.
03.55-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Radio 4
7 00 Nws. 7 02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Veronica s mees-
terwerken 10.30 Muziek voor mil-
joenen. 12.00 Veronica s meester-
werken. Herhalingen van opnames
uit Kamermuziekserie 86/87. 13.00
Nws. 13.02 Nederland Muziekland
Klassiek. Gesprek met pianist Theo
Bruins. 14.00 Metrononium in 'kon-
sert'. 15.30 Zeggen en schrijven.
16.00-20.00 De beweging met om
16.15 Samuel Coles. fluit en Nigel
Clayton, piano; 17.00 Het portret:
de opera-aria (2): 18.00Nws. 18.02
Muziekactualiteiten; 18.40 De lees-
tafel; 19.10 Nieuwe platen en cd s;
19.30 Het Feuilleton: Wagner op de
vlucht (6). 20.00 Nws. 20.02 De
wandelende tak: Pugliese en
Yupanqui, herh 21 00-24 00 Het
Podium met om 21.00 Specials en
noviteiten; 22.00 Jazz-concert;
23.0024.00 Audio Art. De Hongaar-
se musici Tibor Szememo en Peter
Forgasz

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 RVU Muzie-
krevue. 10.00 De zonnebloem.
11.00 De 50+ Seniorenshow.
12.00 Nws. 12.05Kruispunt. 12.20
Tussen de regels. 12.30Hier woont
God bij de mensen 12.53 In ge-
sprek met de bisschop. 13.00 Nws.
13.10 De Derde Wereld. 13.40 Da
Capo. 14.00 Klasse. 15.00 Da-

mokles. 16.00 NOS Cultuur. 17.25
Marktberichten 17.30 Scheeps-
praat. INFORM. V.D. RIJKSOVER-
HEID: 17.35 Postbus 51.17.56 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 Turks progr
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30You're welcome 21.00
De jaren 30. 21.30 Pronto. 22.00
Grafische technieken. 22.30-23.00
Filosofen.

Omroep Limburg
7 15-759 Ochtendmagazine: Lim-
burg Aktueel, Gast van de dag en
muziek. 8.05-9.02-10.02-11.02
Kort nieuws 12.05-1256 MJddag-
magazine: Limburg Aktueel, de bu-
ren, agenda en muziek. 13.05-
-14 02-15.02-16.02 Kort nieuws
17.02-17.04 Reginaal weerbericht
17.05-17.25 Limburg aktueel:
agenda en muziek. 17.25-17.55
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55-17.59 Kort nieuws.
18 05-18 07 Aankondigingen.

BRT 2
05.30 De eerste ronde. (6.00. 6.30.
7.00, 8.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
RVA-ber.) 09.00 Muziekboetiek.
10.00 Nws. 10.03 Parkeerschijf
(10.30 In het Spionnetje). 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg '88
13.00 Nws. 13.10 Het schurend
scharniertje 13.15 Roddelradio
14.00 Hitbox. 17.00 Focus. 17.10
Amazone. 18.00 Over stuur. 19.00
Nws. 19.10 Funky Town. 22.00

Nws. 22.05 Boem Boem. 23.30-
-2.00 Twee tot twee

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12 Die Springfield Story. (hem.).
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Gefahrliche Rhytmen. (hem.).
13.15 Programma-overzicht.
13.20 L.A. Law. Staranwalte, Tricks,

Prozesse, Amerikaanse serie. Afl.:
Mannerkampfe. (herh.).

14.05 Programma-overzicht
14.10 Roy Black special. Muziekpro-

gramma, (hem.).
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Mann aus Atlantis. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Das loch im Mee-
resgrund. (herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

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

17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Die Totenmaske. (herh).

18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

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

kaanse serie. Afl.: Liebe auf den
zweiten Bliek.

21.05 Tal der Rache. Amerikaanse
western uit 1951 van Richard Thorpe,
met Burt Lancaster, Rober Walker,
Joanne Dru, e.a.

22.40 RTL aktuell.
23.00 Die Woche. Gesprek met Geert

Müller-Gerbes.
00.00-00.05 Betthupferl.

3 SAT______________________________________
17.30Rappelkiste. Afl.: Wenn mal was
schief geht.18.00 Sportzeit. 19.00 Heu-
te. 19.22 3Sat-Studio. 19.30 ■ Der
Kommissar. Afl.: Sonderbare Vorfalte
im Hause von Professor S. 20.30
Rundschau. Politiek programma. 21.20
Die stillen Stars. Nobelprijswinnaars en
hun privé-leven belicht door Frank Elst-
ner. Vandaag: Prof. Vladimir Prelog,
Chemie 1975. 21.53 Sport-zeit Nach-
richten. 22.00 Cinema international.
Afl.: Der Dirigent. 23.35 Marienlob.
00.00 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Cover Story.
10.25 Baby and Co.
10.50 Spice of Live.
11.20 Blizzard s Wizard Woodwork.
11.50 Play itSafe.
12.00 Foley Square.
12.30 Kate and All ie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 OnedinLine.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Power Hour.
16.00 Supertime.
17.00 Tracking.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and All ie.
19.10 Touristic Magazine.
19.40 Videofashion!
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel nieuws.
20.30 Dubai Duty Free International

Masters Snooker.
21.30 NBA Today.
22.00 Super Dutch Football.
23.00 Super Channel nieuws.
23.20 Goodyear Weather.
23.25-00.25 Chart Attack,

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstuck 7.15 Wunsch-
kasten. 730 Regionalmagazin
745 Veranstaltungskalender fi.lo
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte 9.00Regionalmagazm 905
Musikexpress. 10.00 Gut aufge-
legt 12.00 Musik bei Tisch 12.15
Veranstaltungskalender 1230
Presseschau. 13.00 FriscMuf
14.05 Schulfunk: Biologie t420
Musikzeit heute: Country and _ites-
tern. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight 17.05 Okjiekiste
18.00 Regionalnachrichten. 18.40-
-20 00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein. Tag
wie kein anderer. 11 00 Treff Tiech
Elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00>va
16.00 Entenjagd. 17 00 Musikduell
17.50 Sportshop. 18.00 Musikduell
19.00 Prima 20.00-1 00 Ein |ufrges
Musikprogramm.

WDR4
4 05 Radiowecker. 6.05 Morgen
melodie. 9 05 Musikpavillion. 1207
Gut aufgelegt 14 05 Auf der-Pro-
menade. 15.00 Café-Kortzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Musi-

kexpress. 20 05 Zwischen Broad-
way und Kudamm 21.00 Musik
zum Traurnen. 22.30-4.05 flach-
texpress
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uitzendbureau:
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Wij hebben werk voor m/v ;

vorkheftruck-
chauffeurs
voor onze relaties in de regio Heer-
len, die door hun bedrijfsvergroting \
dringende behoefte hebben aan c
aankomende vorkheftruckchauf- t
feurs. Wij vragen kandidaten die t
bereid zijn hun werkervaring aan t,e
vullen met een 3-daagse opleiding
tot vorkheftruckchauffeur. De ver-
eisten om voor deze cursus in aan-
merking te komen zijn: ervaring op
een vorkheftruck, leeftijd minimaal
18jaareneenrijbewijsB.Wijbieden |
u een certificaat van de TUV, goede
perspectieven op werk en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
I

Vraag vrijblijvend voor meer infor- .
matie over het bovenstaande bij
onze vestigingen in:
Maastricht: Adriana Keulen, tel. I
043-210551 ij
Sittard: Karin Poelman, tel. li
04490-14222 I
Heerlen: Harry Hollanders, tel. (
045-719940. Of kom langs. ■

II
k
________H____M_-HM^i

■ I a—a^ | | ■ ■ ' ■

Voor Heerlen-Centrum vragen wij

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

's ochtends onze krant te bezorgen.

Melden: Limburgs Dagblad, In de Cramer 37,
Heerlen, tel. 739376

Limburgs Dagblad

I GROTE PARTIJ DAMESJAPONNEN ■f nieuwe dessins winter- en feestkleuren, lyQ R|
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ROEREND GOED

KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDELVEILING
op maandag 12 december om 19.00 uur

op bovenstaand adres.
Ten overstaan van de weledelgestrenge heer notaris M. Stassen
te Valkenburg, zullen goederen worden geveild uit diverse nala-
tenschappen en uit particulier bezit, bij opbod en tegen contante
betaling, zoals:
meubilair: vitrinekasten, boekenkast, servieskast, 2-deurs boe-
renkasten, hoekkast, damesbureautje, theetafel, Luikse commo-
de, tafels, empire stoelen, biedermeier stoelen, bidstoel, leren
banken, barok bankjes, fauteuils, penanttafeltje, staande kapstok,
spiegels, lezenaar;
tapijten;
schilderijen: w.o. Oaenen, Dijkman, Van de Eekhoud (17e
eeuw), J. Knikker jr., H. Kooien, Körver, Lambrichts, Tielens,
aquarellen, tekeningen en grafiek: w.o. juridische prent Dau-
mier, Van Deursen, Jelinger, Levigne, Piet Mondriaan (vroege pe-
riode), Moerkerk;
aziatica: India-miniaturen erotisch, Chinees monochroom 19e-
eeuws, 19e-eeuwse lijzen kop- en schoteltjes;
porselein en aardewerk: w.o. Delft, Regout, Wedgwood;
glas en kristal;
goud, zilver en sieraden: w.o. broodmand, zoutvaatjes, theeser-
vies, dienblaadje, bijous en juwelen;
koper, tin en ijzer;
enkele klokken en pendules;
varia: poësieplaatjes, devotieprentjes, boeken en tijdschriften,
vogelkooitje, lichtkronen, halogeenhanglamp, theestoof,
garenwinder, poppen, verzilverd tafelgoed;
wat verder ter tafel wordt gebracht.

Kijkdagen: zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Volgende veiling: 23 januari 1989.
; Inbreng voor deze veiling vanaf 14 december, dagelijks van 13.00 tot

17.00 uur, 's zaterdags van 14.00 tot 16.00 uur.
10O9_ i
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Limburg
*e Reizen gaat volgend jaar méér

maken van Maastricht Air-
?*" Afgelopen zomer maakte men
J* voorzichtig begin met vluchtenJ^it Zuid-Limburg. Dat bleek com-rcieel een enorm succes. NaastAlgarve komen nu ook Gran Ca-

pia, Mallorca, Rhodos en Kreta in

het programma. Arke hoopt hier-
mee ook veel Duitse klanten te trek-
ken. Hij kondigde aan dat er op een
aantal bestemmingen prijsverlagin-
gen zijn te verwachten. Vliegreizen
naar Portugal en Kreta worden zon
5% goedkoper, Rhodos en Kos zelfs
10% en 15%. De andere prijzen voor
Spanje, Portugal, Griekenland en de
zogenaamde dollargebieden (onder
meer USA) blijven gelijk. Busvakan-
ties zullen daarentegen enkele pro-
centen in prijs stijgen. Het gebruik
van comfortclass-bussen en warme
maaltijden werken licht prijsverho-
gend. Autovakanties blijven in de
zomer 1989 op hetzelfde niveau.
Fransen hield een warm pleidooi
voor een gezamelijke aanpak van
het toeristisch beleid in Europa. Het
feit dat 1990 wordt uitgeroepen tot
Europees Jaar voor Toerisme, greep
de Arke-directeur om te pleiten
voor een „rtünister of staatssecreta-
ris voor toerisme". Zon bewindsfi-
guur zou er in elk land moeten ko-
men.

korte toer
Waterdag 10 december:
*EERLEN: Kerstmarkt van 10.00-
-"800 uur in het centrum,

j^sar Malam in Stadsschouwburg.
s>stzegel- en muntenbeurs van13-30- 16.30 uur in Volkshuis Pas-

«art.
**AASTRICHT: Antiek- en vlooi-

in de Stationsstraat vani°-00-16.00 uur.Rondleiding grotten St. Pietersberg
noordelijk gangenstelsel. Vertrek
**-00 uur vanaf ChaletBergrust, Lui-*erweg 71. Volwassenen 3,75 gul-
"|en, kinderen tot 12 jaar 2,25 gul-den.
*RIINSSUM: Rommelmarkt Unitas5*17.00 uur.?*EN (W.Dld): Kerstmarkt van
iLS?-19.30 uur.
*«JTEN (B): Kerstmarkt in de bo-yvan 14.00-21.00 uur
*ONDAG 11 DECEMBER:

IVN (afd. Eijsden) - dag-
indeling omgeving Drielanden-

jjOnt. Vertrek 9.00 uur achterzijde
gemeentehuis Eijsden.
*e*KRADE: IVN (afd. Meerssen)

tttiddagwandeling in de a_ostel-
, *Uei. Vertrek 14.00 uur vanaf par-
keerplaats bij kasteel Erenstein,J^krade.JJ°TH: IVN (afd. Nuth) -middag-

omgeving Drielanden-g'nt. Vertrek 13.30 uur vanaf de
2*kt in Nuth.

Winterwandeling WSV
£* Veldlopers. Afstanden 5, 10, 15
jn 25 km. Start: Timpan, Rosstraat
" Gulpen Verdeeld als volgt: 25

km tussen 8.00-11.00 uur; 15km tus-
sen 8.00-12.00 uur, overige afstan-
den tussen 8.00-14.00 uur. Inl:
04450-1752.
LIMBRICHT: Adventwandeling.
Start vanaf theethuin Kasteel Lim-
bricht tussen 13.00-16.00 uur. Drie
routes, in looptijd neerkomend op
60, 90 en 120 minuten. Wandeling
valt tussen 14.00 en 17.00 uur te
combineren met bezoek aan Lim-
burgs Volkskundig Centrum.
HEERLEN: Kerstmarkt van 11.00-
-18.00 uur.
Pasar Malam in Stadsschouburg.
Vlooien- en rommelmarkt in Cor-
neliushuis in Heerlerheide van
10.00-18.00 uur.
MAASTRICHT: Bezichtiging Mu-
seumkelder Hotel Derion (Plank-
straat 21), vondsten uit Romeinse
periode, tussen 12.00-16.00 uur.
Rondleiding grotten St. Pietersberg
(Zonneberg gangenstelsel). Ver-
trek vanaf Casino Slavante om 14.30
uur. Volwassenen 3,75 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2,25 gulden.
Rondleiding in zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel oude
vestingwerken Maastricht. Duur
circa 1 uur. Vertrek 15.00 uur vanaf
Cabergerweg (tegenover hoofdin-
gang Radium/Vredestein). Volwas-
senen 3,75 gulden, kinderen tot 12
jaar 2,25 gulden
AKEN: Kerstmarkt van 11.00-19.30
uur, m.m.v. Augustiner Kapel (Ge-
leen).
EUPEN (B): Kerstmakt in de boven-
stad van 11.00-20.00 uur.
ST. VTTH (B): Kerstmarkt.

Postzegel-
ontwerpen

In het Postmuseum in de Zeestraat
in Den Haag zijn van 9 decem-
ber'-S tot en met 12 maart'B9 de
postzegelontwerpen 1987 en 1988
te zien. Op deze tentoonstelling zal
ontwerpmateriaal voor postzegels
worden getoond alsmede niet uit-
gevoerde zegelontwerpen. Om de
expositie extra luister bij te zetten
worden er rondom de thema's van
de zegels ook allerlei activiteiten
georganiseerd. Op zondag 18 de-
cember zal bijvoorbeeld Simon
Vinkenoog een lezing houden over
de Cobra-zegels en op woensdag
28 december verzorgt mevrouw

Steiner-Spork een lezing over zo-
genaamde kerstzegels. Daarnaast
zijn er onder meer presentaties
over Multatuli, het Paleis Noordein-
de en kinderzegels. Tijdens de
kerstvakantie (van 24 december tot
en met 9 januari) worden er dage-
lijks demonstraties gegeven van
postsorteermachines, telegraaf- en
telextoestellen en Viditel. Voor
kinderen ligt het gratis Vakantie-
stripboek klaar. Met dit boek kun-
nen ze allerlei raadsels in het mu-
seum oplossen. Het Postmuseum is
dagelijks geopend van 10.00 tot
17.00 uur, op zon- en feestdagen

van 13.00 tot 17.00 uur. Op 25 de-
cember en 1 januari is het museum
gesloten.

Leven in
Frankrijk

Voor bijna anderhalf miljoen Ne-
derlanders is Frankrijk het favorie-
te vakantieland. Het sfeervolle Pa-
rijs, met zijn vele typetjes en druk
uitgaansleven; de uitgestrekte
stranden van de Cóte d'Azur; de
schilderachtige vissersdorpjes; het
leven op het platteland; de over-
weldigende en afwisselende land-
schappen. Wie in deze donkere
maanden nog eens in zijn favoriete
vakantieland wil vertoeven, kan
zich het kijk- en leesboek 'Leven in
Frankrijk' aanschaffen, dat op de
markt is gebracht door de uitgeve-
rij Gaade (prijs 69,50 gulden). Het
boek laat kennismaken met het da-
gelijkse leven in al haar facetten.

Kleurenfoto's geven een indruk van
het stadsleven, het leven op het
platteland, het Franse eten, de ar-
chitectuur en woninginterieurs.

Overijssel
De Provinciale VW van Overijssel
heeft een speciale folder uitgege-
ven onder de titel 'Heerlijk win-
ter in Overijssel. De folder geeft
een overzicht van vakantiemoge-
lijkheden die deze provincie in de
wintermaanden biedt. Adressen
voor skiverhuur, startpunten van
langlaufloipen en schaatsinfolijn
van Giethoorn staan er eveneens in
vermeld. De folder is gratis af te
halen bij Nederlandse VW-i-kan-
toren of telefonisch te bestellen bij
de Provinciale VW van Overijssel
(05490-18767).

Grote Belt
In De Grote Belt zal binnenkort een
tunnel gebouwd worden om de be-
langrijke Deense eilanden Funen
en Seeland met elkaar te verbin-
den. Er komt een ruim zeven kilo-
meter lange tunnel voor een spoor-
wegverbinding tussen Seeland en
het eilandje Sprogö, ongeveer in
het midden van de Grote Belt. De
treinverbinding over De Grote Belt
dient in 1993 gereed te zijn. Tussen
Sprogö en Funen komt een zes ki-
lometer lange brug voor zowel
trein- als autoverkeer. Het is de be-
doeling dat het autoverkeer in 1996
gebruik kan maken van deze vaste
oeververbinding.

Volgend jaarmeer gebruik van Maastricht Airport

Forse groei Arke Reizen
r *e Reizen maakt een ongekende groei door. De reisgigant uit
Schede zal dit jaar een bruto winst maken van 12 miljoen gul-
*h. Vorig jaar bedroeg die winst 7,7 miljoen. In het seizoen
'°8-1989 denkt men zelfs aan een resultaat van 14 miljoen. Arke
boerde dit jaar meer dan 400.000 Nederlanders naar hun va-

« touringcar-tak van Arke is als
?9e verliesgevend. 'Touringcar-
r^ijven zoals Arke, die zich netjes
?jften aan de CAO en het rijtijden-

0. s'uit, kunnen geen winst meer be-
I 6̂n", aldus Arke-topman Ferry
-*^>sen. Hij haalde fel uit naar de

genaamde 'Papa/Mamma-en ma-
|?~e bedrijven' die de markt ver-
:*ten en hekelde ook de opstelling

de Vervoersbond FNV. Die
}
e'9de vorige week in het CAO-
6rleg met een busstaking rond de

„Met deze ongenuanceerde
bederft men voor vele

6nden mensen de voorpret".

" Vliegreizen naar de zon worden goedkoper

Folder 'Winter in Overijssel' is verschenen

Wildbaanrestaurants op
de Veluwe werken samen

Vijftien restaurants op de Veluwe
gaan onder de gemeenschappe-
lijke noemer 'Wildbaanrestau-
rants' een speciale campagne voe-
ren om Veluwse maaltijden onder
de aandacht te brengen. Het is de
bedoeling dat gasten op deze ma-
nier kennismaken met wat de
streek in de diverse seizoenen aan
specialiteiten biedt en tegelijker-
tijd komen ook toeristische attrac-
ties in dit gebied aan bod. Liefheb-
bers die lekker willen eten op de
Veluwe, kunnen een folder bestel-
len die onder meer informatie be-
vat over de ligging van de aan de
campagne deelnemende restau-
rants. De folder is verkrijgbaar bij:
Provinciale VW Gelderland, Post-
bus 988, 6800 AZ in Arnhem. TeL:
085-513713.

tijdje vrij

Aantrekkelijke winter(sport)reizen naar Zweden

Skiën in Sunne
Naar schatting 25.000 Nederlan-
ders zullen volgend jaar gebruik
"taken van de nieuwe ' directe
*utoverbinding a_msterdam-Gö-
'eborg. De scheepvaartmaat-
schappij Scandinavian Seaways
(ex-DFDS Tor Line), die vanaf fe-
bruari^ de verbinding over zee
j*l (her)openen tussen a_mster-

en Göteborg, heeft een bro-
chure uitgegeven met aanbiedin-
9en van aantrekkelijke winterrei-
*en naar onder meer Zweden.

Het gaat om wintervakantiesin en
oln het wintersportcentrum Sun-
ne in de provincie Varmland, on-
Seveer driehonderd kilometer

ten noorden van Göteborg. Mak-
kelijk en snel bereikbaar voor
wie per schip reizen wil.
Sunne is een gebied waar de
sneeuwzekerheid groot is en waar
ook na het skiën vertier te vinden
is. Er zijn in het gebied van Sunne

voor de alpine skiërs vijf stoeltjes-
en drie sleepliften. Er rijdt een gra-
tis skibus van Sunne naar het tien
kilometer verder gelegen skige-
bied. Ook voor langlaufers heeft
deze streek, bekend geworden
door de boeken van Selma Lager-

lof, veel te bieden. Scandinavian
Seaways biedt in Sunne keus uit
twee hotels/pension en een groot
aantal echte winterharde bunga-
lows (stuga's). Er zijn zeven- en
veertiendaagse reizen mogelijk.
Vertrek uit Amsterdam steeds op

zaterdag. In de retourpassage is al-
tijd de aanbieding van het gratis
vervoer van de auto inbegrepen.
De hotelreizen zijn op basis van
halfpension, de bungalowreizen op
basis van zelfverzorging.

Een uitvoerige brochure, waarin
alle prijzen staan vermeld, is ver-
krijgbaar bij Scandinavian Seaways
(tel.: 020-116615) en bij reisbu-
reaus. De lijndienst over zee zal
wekelijks worden onderhouden
door de gemoderniseerde Tor
Scandinavia', een luxueus ferry-
schip. Driehonderdzeventig hutten
aan boord bieden plaats aan 1350
passagiers. Er is een autodek voor
420 personenauto's.

ANWB-informatie
voor wintersporter

De ANWB is na de eerste sneeuwval de afgelopen dagen in de Al-
pen, weer begonnen met het geven van informatie over sneeuw in
wintersportgebieden. Via de speciale ANWB-sneeuwlijnen wordt
dagelijks een zo actueel en gedetailleerd mogelijk overzicht van
de wintersportmogelijkheden gegeven. Nieuw dit seizoen is dat
nu ook wordt gemeld bij welke wintersportplaatsen in Oostenrijk
en Zwitserland er inmiddels een of meer skiliften in gebruik zijn.
De ANWB verstrekt op alle sneeuwüjnen ook dagelijks een actue-
le weersverwachting voor dekomende dagen.

De ANWB-sneeuwlijnen zijn dag en nacht bereikbaar op de num-
mers:

-06-91091020 voor de Ardennen, Eifel, Sauerland, Zwarte Woud;
-06-91091030 voor Oostenrijk;
-06-91091040 voor Zwitserland, Frankrijk en Noord-Italie.
Het tarief voor deze nummers bedraagt 50 cent per minuut.

Stel dat u op een verloren achter-
middag door een winkelcentrum
slentert, langs schappen vol Hes-
sen wijn. Uw oog valt op een
'hand geschreven' etiket. Het
meldt dat in het langwerpig gla-
zen vat Sangiovese di Romagna
rust, La Casetta genaamd. Het
kan zijn dat er dan een flits van
herkenning door u heen gaat. Het
is dan ook mogelijk dat u gecon-
fronteerd bent met een u volko-
men onbekende wijn. In dit laat-
ste geval had hetpas verschenen
boek 'Koopgids Italiaanse,
Spaanse en Portugese Wijnen'
uitkomst kunnen brengen. Want
op pagina 24 (van deruim twee-
honderdvijftig) staan over La
Casetta onder meer officiële her-
komstbenaming, beschrijving en
beoordeling, prijsindicatie en
importeur vermeld en bovendien
is het etiket afgebeeld. Over La
Casetta zegt de tekst letterlijk:
'Hier figureert de sangiovese-
druifvan Romagna; dat is een an-
dere druif dan de sangiovese uit
Toscana (o.m. in Chianti). Ce-
plukt in het uitgestrekte gebied
dat zich van Bologna tot aan de
kust bij Rimini uitstrekt. Zacht en
met een sierlijke fruitigheid, iets
bitter in de afdronk. Rijk aan
kleur en voor Emilia-Romagna
rijk aan alcohol (11,5 %)'. Sym-
booltjes onderwijzen verder dat
de wijn rood is, de inhoud van de
ües 75 cl. bedraagt, de prijs va-
rieert tussen 5.05 en 6.gulden en
dat de Sangiovese in Nederland
geïmporteerd wordt doorReuch-
lin (Zoetermeer). Zo passeren in
dit boek liefst duizend wijnen in
vele prijsklassen derevue.

De schrijver is de van Heerlense
bloede zijnde ROBERT LEEN-
AERS. Een gewaardeerd scribent
over het gods geschenk dat goe-
de wijn nu eenmaal is. Een man
die, naast HUBRECHT DUIJKER
en GERT CRUM onder anderen,
op integere wijze al jaren lang
over wijn schrijft en op dit vlak in
de loop der tijden een reputatie
opbouwde die er zijn mag. Met
zijn Koopgids van wijnen uit Ita-
lië, Spanje en Portugal -resultaat
van veel proeven en veel verge-
lijken, van waar monnikenwerk
dus- heeft Robert Leenaers de

ware wijnliefhebber, die (uiter-
aard) ook wel eens wat anders
dan alleen maar Frans wil drin-
ken, een groot plezier gedaan.
Robert zélf: Je zult begrijpen dat
deze gids niet de pretentie heet
een complete lijst van verkrijgba-
re wijnen te zijn; dan waren het
geen duizend maar wellicht tien-
duizend geweest. De lijst vormt
wel een representatief beeld van
al het gebodene. Proeven is per
definitie een strikt persoonlijke
affaire; daarom is bij de selectie
mijn eigen smaak natuurlijk
mede bepalend geweest". Met
Leenaers' smaak zit het overi-
gens wel goed, dacht ik zo. Met
zijn opvattingen over het gods
geschenk eveneens. Per slot van
rekening is hij óók de schrijver
van onder meer 'Het no-nonsen-
se wijnboek'.

In het kader van de pas versche-
nen Koopgids merkt hij op: -
„ledereen met een beetje gevoel'
voor wijnavontuur wordt in deze
gids in staat gesteld doelgericht'
en prijsbewust een keuze te ma-
ken uit demooiste en interessant-
ste wijnen van Italië, Spanje en '
Portugal; drie wijnproducerende .
landen die de laatste jaren meer .
en meer in de schijnwerper -
staan".

De Koopgids Italiaanse, Spaanse
en Portugese Wijnen is een uitga- .
ve van Zomer & Keumg (Ede). De
winkelprijs bedraagt 34,90 gul- ■den.

NINO TOMADESSO '

Hopje
her

fMZ__Z_ZI

"Robert Leenaers,
integere wijnscribent.
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Magere runderbraadlapjes.
Persoogram :J^sQpg

VUI VROOM^DREESMANN M_V
Geldig do.8 t/mza. 10 dcc. 1988.Ofzolang devoorraad strekt.
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DERENAULTI9ZORGT VOOR
EEN FANTASTISCHE OCCASIONSHOW.

occ__imorm i?^/" _~_m_____p _______^^_^r^_f

f^^..lH BH(SG'''_' "■ VuT*'' ■ *sr"

_
'A\\\%w______r ___HI _____,^_P__sr!_____llP_____l _k___r

zullen er - door de verbluffend lage prijzen
-waarschijnlijk minstens zo snel uitvliegen. Mm mm}Ê%mf% È ÊmmÊFmM\Ë ÊFm\È Ê%MMWacht dus niet te lang met een /I ff/f 1 HrUmLUw Êi __fbezoek aan onze showroom! Ê%m Èm \gW m Inlllilill mmWOWO

Beersdalweg 97, 6412 PE Heerlen. Tel. (045) 724200.

!■ ■s______HaaMaaaaaaH| MB '^^WHÊH'*,.,.

|B<liiMiKéllö_lï.^ra
fl^^^^RrpPT^^^lli^lll^^ ne *^^_^|^|^ODENNEBOOI^^S
IF*V-uCTni=KFRqT JB&«vi-i- -ODENNEBOOM,Vt OOKUE VOGELSPnIETMW GROOTSTE Wf ZOHOUDENWIJ ]I«, ♦ /^ k!L* n W _.-.«__ höt ,oi* ff UW VLOERKLEED SCHOONWinter- vogelvoeders, broed- en *tdoe het zelf kol lektie £T.voederkastjes *kerstgroen, bomen etc. * "ldeaar boomstandaard

♦Zijden hangballen 4.versieringen, kaarsen tevens plantenbak (14 Itr.)
in vele mooie kleuren v.a. f 9,95 fckado- en sfeerartikelen I van f 17-95 voor f 13»50
♦Koperen kandelaars M ,-.:%\ . &&-£>. i *Speciale Chrysal
(grote sortering) v.a. f 5,25\ 1 II '" te9en naalduitval-fiacon 250 ml-
--.uiniL-.rMKA/Mn I VnöOnl l I tntlMUt""""_/ 1 va f395wMini-Kerstooom i^cdctmadi/t / m< «^^a
mcl. verlichting en ballen f 18,50 | ) *tMÖ' "*w^ J\ zondeS 1°ff 50
Kerst-beren voor f _^c! "Stvl-? !^^M //^]

metklu'K;. v!a!f 10,-

I Do.B/12, ** ;>^^

_- VO___fj/ ra_F d_. ■ Europaweg-Zuid 401,
i—"__*— \^«ir i__/// #.111 II ff I II Übach over Worms, Tel. 045-324444ÜÏÜT V^SSöIV -ti.^KM--. H*i*«V^V/iIMtUll Geopend maandag t/m zaterdag\~sss*~\ TUSSEN ÜBACH OVER WORMS EN EIJGELSHOVEN van 9.00-17.00 uur

Gevr. vanaf jan. '89 zelfst.
hand. REST.KOK voor
dagzaak. Lunchr.-Restaur.
Au-Coin, Honigmanstr. 33
Heerlen. Tel. afspr. 045-
-412174.
GevT. MEISJES voor club
in Bocholtz (B) inw. mog.
Tel. 09-3211-448538.
Club 2000 in Geleen vraagt
met spoed 2 MEISJES. In-
tern mogelijk. Werktijden
U» overleg. Tel. 04490-42315.

Luxe bakkerij Van Eeghem1 Brunssum

" vraagt wegens uitbreiding van de vraag naar haar war-
me produkten, op korte termijn (nu of jan./febr.)

een sous-chef brood en banket (doorgroei mogelijk)
een chauffeur/onderhoudsmonteur; een brood- en banketbakker in de bakkerij

een brood- en banketbakker in de winkel (afbakproces)
Geboden wordt een goed salaris en doorgroeimogelijk-
heden. Gaarne uw soll. mondeling en/of schrift, te rich-
ten aan J. van Eeghem, Kerkstr. 61a, Brunssum. 045-
-271300.

Wordt RIJINTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder
(m/v). Haal het enige door
Ministerie erkende Kader-
schooldiploma. In januari
starten in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Meer dan 250 vacatu-
res. Dus vast en zekerwerk.
Wilt u echt een fijne baan
en een prima toekomst?
Bel dan nu (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
de Kaderschool: 04998-
-99425.

KINDEROPPAS gevraagd
voor ± 4 avonden per week.
Tel. 04490-45249.
Gevr. vr. FRITUREHULP.
Tel. 045-312092, tussen
12.00 en 16.00 uur.
Gevr. voor Selfkant (Dld.),
RESTAURANTKOK en
buffethulp. Tel. 09-
-4924551866 of 2978.
Voor direct gevr. BAR-
MEISJES voor de middag-
of avonduren. Bar „Ma
Cherie", Nuth, tel. 045-
-241829.

Erv. MONTEURS gevr.
voor syst.-plafonds en syst-
wanden voor werken in
Dld. Bellen tussen 18-22
uur 045-256489 ma. t/m
vrijd.
Zeer rendabele BIJVER-
DIENSTE aangeb. voor de
directe verkoop van onze
milieuvriend, reninigings-
concentr. aan horeca, ïn-
stell, bedrijven etc, hoge
prov., interne opl. tel. 045-
-324301.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedrijf
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Stucadoor kan nog WERK
aannemen. Tel. 045-462428.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862:
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

50+ met rijbewijs BE voor
iedere DIENSTVERLE-
NING, 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 timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
TV-ANTENNES ’ 395-all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.

PUTH-SCHINNEN
ATTRACTIEVE

HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
In het bestemmingsplan 'AchterEinder %sÊÊÊmmV!Mffl^*%~fï
Coolhoff' bemiddelen wijbij de verkoop
van een viertal aantrekkelijke, goed \" jB&&/!^li|fV-*"**■-gelegenhalfvrijstaande woningen. '^T^fw^Ws^Si /^~*
De woningen hebben o.m. een royale 3 _s Vjl
L-vormige woon-/eetkamer met een i :mx,;;~~nli '; wik ___»_< _^_L. "
lengte van 9,60 m. Verder op de verdie- ■" ■■^SIP 1 ! 1 w?f |
ping 3 slaapkamers, badkamer met Ü^M^mw^: _________L* ■"« * -ligbad en vaste wastafel. Op de zolder is Jl .: ' k'JÊ' t_lS_s*
de cv-installatie geplaatst. De woningen :S^/^^^-»\ .
worden goed afgewerkt, o.m. met bete- _J v-i^^ü ) mtgeling van enkele vloeren en wanden, mï~ s V
isolerend dubbelglas op de begane __9rT^_J Ni Igrond en spouw-, vloer- en dakisolatie. __^'-4J —mW^^^^^^
Koopprijs/140.800,-v.o.n. 1^_*________lp-*^^^^^^
Rijksbijdrage max. ’ 44.000,- totaal, ____- \volgens premie-A-regeling. ' .. \__ — houden^-. \

■Eldrs.ruuters Ö^s^J
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerien \
6131 AL sittard " rijksweg zd 35 " tel 04490-11611 L-"~"~"^

1 MIELE MAAKT DE MOOISTE rJ_ 1 EN DE BESTEKEUKEN|_^

-"" J. /■ ■_ I I I »J __£_.
; '«pr f♦,;■ ■ ■ jr (IJ'Ljhk t£ f€j &# I

* ; _____________ wMHm* WmmmÊÊTt* »,__ *__r

_.——"I * \
I\K?f " f

Miele maakt erg mooie en zeer goede keukens. Met de perfektie en duurzaamheid
die u van Miele mag verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in

elk van de tientallen Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende
designs, in de doordachte details en in de fantastische afwerking. Naar onze mening
maakt Miele de mooiste en de beste keukens. Het zal ons niet moeilijk vallen ook u
daarvan te overtuigen. Want met Miele kunnen we van uw keuken een eenheid
maken, passend bij uw stijlen uw woonomgeving. Daarin zullenwe u graag vrijblijvend
adviseren en uw keuken, samen met u, stap voor stap laten "ontstaan". Tot in de details.
Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht, vakkundig op-
gesteld totaalkoncept. Ook daarom onze voorkeur pMpHpMpi^H^^^Jj
voor Miele. En waarschijnlijk.binnenkort.ookvanu. I ▼ WT^ÊNa'n vrijblijvend informatiebezoekaan onze Miele- L^^_ y «yj L ■»___ ■"keukenshowroom. __l_j______T^?!__fsf_?f_??_l

_________________—————————————————l————-- is.

Miele-Keuken-Centrum IOV^pC
Heerlen:Breukerweg 3. Tel.: 045-719700 (industrieterrein"lndeCramer")

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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

Te k. FOTO-UITRUS-
TING, spiegelreflexcamera
Fujica ST 801, div. lenzen
en filters, computerflitser,
paraattas, koffer, statief en
nog veel meer, t.e.a.b. Tel.
045-712658.
Te k. KOLENKACHEL, ca.
15.000 cal. + potkachel. Tel.
045-717367.
Te k. gesloten AANHANG-
WAGEN z.g.a.n. Tel. 04750-
-21109. Na 1..00 uur.

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Te k. WANDMEUBEL, ±
2.50 mtr. Tel. 045-415327.
Te k. C 128/64 DISK-DRI-
VE + boeken en software +
datarecorder + software.
Pr.n.o.tk. Tel. 045-310267.

Te k. z.g.a.n. lange brjtfi
BONTMANTEL, mt. W
korte bruine bontm^mt. 42-44, zeer goedk^
Tel. 045-211001.
Ant. ALLESBB^DERTJE, ’165,-; el«s ■kookplaat, ’ 75,-. Tel. v
216578. _J
Mechelse SALONTA^en commode met ma 1»"
ren blad te koop. Tel. r
221268 of 2241457 >

—_________=->~ KODAK PAKTFEESTELIJK UIT.
/ ". i^D ATIC \ /ja /\nklA Rirkl \ / EF 35 mm compact \ K^fl Bkj_|____^T /W W __T_l^__:__ \/ 2 GRATIS. \ / 12 OPNAMEN \ / camera met s,aar garantie \ W^^m^^'JkW W NOG GEEN \

'ri rt ' WMMw H_l__i_ v^ SPttUyGONinLtXrwWrv/rVrltK»n l,!'l____4__ i» I ■— Jl
»_?"■» KAA^3lBW?Bff»X»»^ïlJ^_W^K^WiW*WW i,fTJ V ______/ ""^SIMI _HMBBt_HHMHIH^ _____________________^^B p^^^rt *^^^a»ata^^Wl^_BWi_^^'a*'a^Wft<W<^ElW_g.-: ■:.s-- ■"'" —*"^
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i 'erfede harmonietussen mens enmachine. Vc= J -=4s'==' J
Stijl en klasse zijn onmiskenbaar aan- TTL-achterwielophangingssysteem,
wezig bij de Mazda 626. __^/>"'"T "N* 626Coupé' op een zeer hoog niveau. Waardoor

En zodra de 626 voorbij zoeft |
-_-__-___. .__»«* je, ook onder moeilijke omstandig-

dubbele bovenliggende nokken- vm WMmi^26 Wagon de "ntte die nodig is om je doel

Bereik jeDoel jnStijl
De Mazda626Hatchback.

Ihp»»p_atew)_. 4a***''*mmmm!' Ofe*^***^^ ■_____■__■»__.

m _____EË

_.^o_a_i_>_WW^^l'',^^r^^ '.'.■jÉmWÈÊmmm ;:::______::: ____ESi_|r_Wf .«mJMr" ' MSSS,f^^^ I m m\ ___É_l HlMpN^'" '^'^ .- :_—,--"-**" "^"^ ________________| &'-.■;" _Hr ■PPP^ ______^_____3__________________

Ril»T4»__! B■piï HS m\ ir*"^T._^^MÉM_M__J^r^ ='''"T m iimT :i_H ___i_____BP^________É___l _____
BNP"* |É______________________HR^«^^^ f s*^":y ■ ïs^ „rfP"****^**. ____t_______ÉC ÏSE^.^-^^^ , l'^^gÉM

".-■"i_i__i

m "Tm_i________ï^
BTS - ■ - -.- ■: Ml..^____-_______ii__É_____J_______<______________iil____H___H

iiiiiiiimii__É_____________É______________l -HMRPlwl""'^^^^^^^^^^^^l__

_______K«_____É: tB __Bs^ v____é____l

DE MAZDA 626 IS LEVERBAAR ALS SEDAN VANAF FL 27.995.-,ALS HATCHBACK VANAF FL. 29.995,-, ALS COUPE VANAFFL. 31.895,- EN ALS WAGON VANAF FL. 32.495, PRIJZEN INCLUSIEF BTW.. (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN). AFLEVERINGSKOSTEN FL. 395.-. 6JAAR CARROSSERIEGARANTIE. IMPORTEUR: AUTO PALACE DE BINCKHORST B.V, DENHAAG. TEL: 070- 489400.

T. _]j ] ] LOVEN HEERLEN B.V.
ltUi UPfilPt" Palemigerboord 401. Heerlen
*■*■■» mWVmMÊVÊ m |„'. ■...■_.■] Telefoon 045-722451

1 AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN "1 AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. I AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastnchlerlaan 22-26. Beek Kruisweide 3. Nieuwstadt Langheckweg 2. Kerkrade

E.i-H.'.j Telefoon 04402-71920 „c.'.,.ij Telefoon 04498-53055 L —"--. Telefoon 045-464646

"1 AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF ] AUTOBEDRIJF LEYMBORGH 1 RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

U______J Telefoon 043-642697 _____] Telefoon 04490-15838 in■"■' i Telefoon 043-632250
O— ' * '
l__L_
Vjjt- KNOPORGL m. Les-\^oxen. 04490-25529.

IT.k. BASVERSTERKER, I
Peavy basreflexbox + Dy-
nacord top 130 watt. Pr.

’ 750,-. Tel. 04490-10487 (na
| 17.00 uur).

IKLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-heide. Tel. 045-213432.

WASAUT. 175,-; koelk.
95,-; gasforn. 100,-; gas-
plaat 75,-; eiken eethoek
450,-; diepvr. 225,-. 045-
-725595.

. Te k. assortiment nw. en
febr. artikelen voor SNUF-

ELMARKT. Alleen com-- pi. te k. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-724387.

MWMm ______ mM^'^'M

Grote collectie DAMESPAKJES
SKI"OVERAL LS in vele kleuren en modellen

Geen 129.50
in superkwaliteit _

Feestpnjs
vele kleuren en dessins _

_■ _ik en _^_P_. Kfl
Superstuntprijs "I UQ OU

I I llllllllllllllllllllllllllllllli

_____B flÉf 1

j^H f__ll__. __

!___.

gf " Grote collectie echt lederen

1 ' HERENSCHOENEN 1
HERENKOLBERTS ~acT I""*"""' 99 00 *""—** AQ 50 |
Bijpassende

PANTALON 49- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
; "

Grote collectie Adidas
SPORT- EN VOETBALSCHOENEN

Voor minder dan de helft van de adviesverkoopprijs

HENDRIKS jSk\
TEXTIEL J&GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! fHEERLEN, ScheHberg 81. tel. 045-721124. Geopend: nu. t/m zat. 9.00-11.00 uur, dond. koopavond PARKEREN

SITTARD, Brugstraat 1, lel. 04490-15656 Geopend: ma. t/m zat. 9.00-1800 uur, dond. koopavond EN KOFFIE M\GRATIS! *Aw ■■■ _■

UITSLAG C-trekking 1eklasse 84e loterij
rOaJl^ïl Een servicevooronze I^^^^BlBMH,^_^BBB^^^^aai^^^^^^^^^^^^^^^jïvi^afl Nederlandse klanten.

__ __.____. _,—■' — .*£?3 N f .DM 250.000,- OP lOtnr. 875520
___V-9"_ Neemvoormeennformatieof ! !___ , . ,
_Br_|3_fl toezending van de volledige DM 25.000,-op lotnr 215697 647060 652685

trekkmgslüst kontakt op met DM 10.000.-OP lotnr. 004662 158258 249443 273754 376494 420249 624829 679991 801744 805083
DM 5.000,- op lotnummer, eindigend op65495 85645 .
DM 1.000,- op lotnummerseindigend op0504 .

Afdeling Klantenservice DM 500,- op lotnummerseindigend op459 ;
«Al ■■■_I_P-_I ■"■_P_| DM 144,-op lotnummerseindigend op50 londer vooroenouai

t^s^**"^ Süddeutsche Klassenlotterie

f WIE VIJF ZEVENS
Op een Rij Heeft kan bij

nulBeginnen.
ii4Ë_Pi_~\ _Fe fi fi 1B«ErB I Hr& ZAmJ~UÊ BEEaHH

■^^^^^^^■j^^^^^^^H»«BÉfc__________. ______
■Bk. _____i ______f ..JË! I

Wie nu op de Honey-Money Jackpot- Heeft u vier zevens op een rij, dan krijgt u
machines in Casino Valkenburg vijf zevens op behalve 1.500 gulden cash bovendien tussen

een rij heeft, kan meer winnen dan de jackpot. 1 december 1988 en 15 januari 1989 een waarde-
Want in plaats van die jackpotvan bon van 500 gulden waarvoor u naar believen

40.000 gulden contant kunt u kiezen voor een wintersportartikelen uit kunt zoeken,
andere hoofdprijs waar u helemaal de show mee Wie nu de jackpottrekt in Casino Valken-
steelt, een Volvo 440Turbo. burg, kan dusbinnenkort bij nul beginnen.

_^ TRek De Jackpot In CasinoValkenburg.
lf?£^\ Odapark, tel. 04406-15 5 50. Geopend van 14.00-02.00 uur. /#OiN

\jjjsï/ Correcte kleding, 'n geldig legitimatiebewijs en 'n minimale leeftijd van 18 jaarvereist. l*__^_|f

FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. ntnessstations,
chroom halterstangen van-
af ’52-, halterschijven va.■ ’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.
Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. TV Occasioncenïrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
Voor vrijetijd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.
Grote orgel-, keyboard- en
elektronische PIANO-
SHOW op donderdag 8 de-
cember, van 17.30 tot 21.00
uur, m.m.v. Michel Vonc-
ken, bij muziekhuis Lyana,
Mauritsweg 48, Stem, tel.
04490-33227. ■

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens die tijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Te k. Faber GASHAARD,
huisiesmodel. kolenvuur,

’ 100,-- prachtige vrijslin-gerklok, orig. oude regula-
teurklok en prachtige pen-
duleklok, 2 melodieën. Tel.
045-211001.

Bankste I
Uit voorraad leverbaar in di'
kleuren, complete set a 1(

’ 395,-; rundjederen kusse

’ 998,-; rundlederen kuipkt
stuk, dus geen geschuif mee
Discount, Ganzeweide 84, I
de), tel. 045-222622. Rijkswt
4383.

Handyman, de bovenste beste
in Miele onderdelen

voor electrische huishoudelijke apparaten
en gratis reparatie-advies

U zoekt 't, Handyman heeft 't
Heerlen, Saroleastraat 1, 045-710100

's-maandags vanaf 13.00 uur geopend.
Te k. 21 gegalvaniseerde
SPANTEN, z.g.a.n., 6.50 m;
1 damwandloods, 6.50x21
m of 10.50x13 m of groter,

feheel gedemont. met nw.
eplating en nw. balkhout.

Tel. 06-52117926, uitslui-
tend na 21.30 uur.

kussens
v. bloemmotieven en effen
0 stuks mcl. vulling vanaf
ens in div. kleuren vanaf
assens, rug en zit uit één
3r, ’ 395- per stuk. Fuhren
Heerlen-Noord (Heerlerhei-
eg 42, Swalmen, tel. 04740-

Te k. mass. gezandstraalt
eik. BANKSTEL 3-z. en 2
stoel., i.g.st. 045-321193.
Te k. JUKE-BOX in perf.
st. 1954, ’4900,-; Tel. 045-
-243417.
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:

Verkoop bij executie
Heden namiddag te 14.30 uur zullen ten
laste van P.J.J. Weerts in zijn woning
aan de Maria Gorettistraat 52 te
Kerkrade door ondergetekende
deurwaarder bij opbod worden verkocht
een aantal meubilaire goederen
(waarvan een aantal stuks antiek),
kleuren-tv, klokken, enz. enz.
Toewijzing zal geschieden aan de
hoogstbiedende tegen contante betaling
en de gekochte goederen dienen
meteen te worden meegenomen.

Steph. M.J. Quaedvlieg
gerechtsdeurwaarder
Grupellostraat 8a
Kerkrade. Tel. 453252■h______________________d
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: y\ |Kcm^RGEujkl —=-" 'I
' CMV BANK-BRUNSSUM-KERKSTRAAT 294

TELEFOON O4S-25 1043. of\ ,—ni—v—|t"\/-7 f. A ft. Il_r. Van 17.00-21.00uuren zaterdagsvan V^/l ( C=, I__ i \V/ KZ\I\IK
9.00-13 00uur 06-0227272 (gratis) IJM \-__7LA__J \_V U.TAI THV
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK / l/i I Uêlê |_rpHipt VA/P^rHicrVOORAL UW VERZEKERINGSZAKEN, /gf/f U»« NCUICI WOaiUlg

KEUKENS, keukerïappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R'J Handelson-
derneming, Stationstraat
284, Nuth. Tel. 045-242602.
—a—, —Te' k. prachtige licht eiken
HUISBAR m. achterwand
en krukken, ’3200,-. Tel.
045-720340.
T.k* eiken WANDMEU-
BEL, eethoek,bankstel. Al-
les zwart eiken. 04490-
-14-61.

Te k. mooi, oud (TRA-
P)HARMONÏUM plm. 1.10
m hoog, 1 m br. en 0.60
diep, pr. ’450,-, en antiek
spinnewiel t.e.a.b. 045-
-717553 (na 13 uur).
Opgelet! Zoekt u 2e hands
MEUBELS, z.g.a.n. Zeer
véél keus, spotprijzen. Kou-
venderstr. 208, H*broek.
Weg. omstandigh. te k.
compl. BODYBUILDING-
APPARATUUR, merk
Kettner. Nw.pr. ’ 3400,-.
Vr.pr. ’ 1700,-. Tel. 04405-
-3783.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
KLEUREN-TV met 12 tip-
toetsen vol-transistor. Tel.:
045-270083.
Open haard- en KACHEL-HOUT grove den, berk of
gemengd per 2V2 m3gratis
thuisbezorgd. Tel. 04743-
-1670.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

Heroal Rolluiken,
Zeer voordelig. Tel. 045-252494/045-317344. Telefo-
nisch bereikbaar tot 21.00 uur.
STEREOTOREN te koop,
als nieuw, en VHS-video,
weg. omst.heden. 045-
-727669.
Grote orgel-, keyboard- en
elektronische PIANO-
SHOW, vrijdag 9 en zater-
dag 10 december op het
pleinvan hetABC-complex
aan de Walstraat te Sittard
(tijdens winkeluren),
m.m.v. Peter Timmer van.GEM-Benelux. Beleefd uit-
nodigend muziekhuis Lya-
na, Mauritsweg 48, Stem,
tel. 04490-33227^
BREIMACHINES met les
en garantie, ook inruil.
Nieuw, nu een speciale
lamp voor uw breimachine.
W. Heuts-Schrijnemaker,
Dorpstraat 130 Maastricht-
Heer. Tel. 043-611025.
Gratis gebracht en ge-
plaatst nieuween gebruikte
gas-, kolen-, olie-, nout- an-
tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

VLOERTEGELS, le keus,
va. ’ 19,50 p.m2; wandte-
gels, 2e keus, ’ 12,75 p.m2.mcl. BTW. Tegelhandel
Janssen, De Hut 7, Gulpen,
04450-1970.
Te k. KERSTDENNEN,
tussen 2 en 6 meter. Tel.
043-637523.

Prachtige
collecties

voor de feestdagen, o.a.
Heidemann, Fuzzi, Zerres,
Bellissima, Erfo, Quiset.

Mode Haan
Hoogstraat 98, Landgraaf
200 m nabij winkelcentr.

Te k. 9 SHOWROOMKEU-
KENS, 2 inruilkeukens, 4
badkamermeubels, div. in-
bouwapparatuur. Cema
8.V., Burg. Lemmensstraat
216, Geleen, tel. 04490-
-47575, 's zaterdags tot 12.00
uur open.
i

Te k. TRIMFIETS met 10
versn., meisjesfiets t/m 12
jr., 2 autopeds. Tel. 045-
-313483.
Te k. 4-drs. eiken TV-
KAST, 1.15-1.70 m. Tel. 045-
-410395.
Te k. 800 SINGLES, 4
Mech. stoelen, 1 salontaf.
(groot). Roseveltstr. 49,
Übach o. Worms.
Te k. KEYBOARD Farfisa
FK 55 stereo en drumcom-
puter Roland TR 505 en
tlightcase. Tel. 045-314180.
Te k. middel eiken SLAAP-
KAMER, bed 1.30 m breed,
1 nachtkastje,kaptafel, kast
2.00 m breed, prijs ’250,-.
Koningsgraven 3, Wij-
nandsrade, tel. 045-244544.
Te k. Mechelse EETHOEK
en eethoek Queen Arme
t.e.a.b. Tel. 045-425499.
Te k. zeer mooi bruin Etna
GASFORNUIS, 2 jr. 100%.
Tel. 045-222675.
Te koop BREIMACHINE
merk Passap. Tel. 04490-
-74309.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Defecte KLEUREN-TV'Svanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.
VIDEO'S VHS en kleuren-
tv's met teletekst en stereo-
torens gevraagd, defect
?een bezwaar. Tel.: 04406-

-2875.

Wij kopen GOUD tegen
contant geld. Verseveld,
Saroleastr. 80A, Heerlen,
045-714666.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. 045-72216/272516
ook 's avonds.
Te k. gevr. BOEKEN en
strips o.a. Lekturame, Kon-
salik, King, Ludlum enz.
Tel. 045-228082.
Te k. gevr. IJSKAST, gas-
forn., diepvr., slaapkamer
enz. Tel. 045-725595.
Te k. gevr. DICTEER/UIT-
WERKAPPARAAT. Tel.
045-421376 na 15.30 uur.
Te k. eevr. AANHANGWA-
GENS, opknappers of com-
pl. onderstellen. Defect
feen bezwaar. Tel. 045-

-12189.

Mooie gemeub.KAMER te
huur, met cv., te Valken-
burg. Tel. 04406-12875.
Te h. gemeub. ZIT-/SLAAPKAkER met wc,
douche en keuken; alleen
dames. Tel. 045-720350.
KAMERS te h. te centrum
Heerlen ’4OO,- all-in. Tel.
045-712503.
Te h. mooie ETAGEWO-
NING, wk. eetk. 2 slpk.,
w.c, keuk., douche, berg.
tel. tv-aansl., huursubs. evt.
gar. 045-310706 na 18 u.

In centrum van gemeente ten z. van Eindhoven
Avondbar

met een strakke styllering van mr. en een uitdagende
ambiance. Jaaromz. ’125.000,-. Huur pand zonder
won. ’ 950- p.m. Prijs n.o.t.k.

Weekendavondbar
met zeer trendgevoelige mr. en z.g.a.n. invent. Fisc.
omz. ’125.000,-. Omzetverhoging aanduidbaar. Huur
pand met riante 4-k.-won. ’l4BO- p.m. Vraagpr.

’ 85.000,-.
Inl. en info mak.kant. Formosa, 070-506770.

Te huur centr. Heerlen t.
MER in studentenhuis. 1
045-711617.

: T.h. GARAGE aan de St■ verstr. te Kerkrade. I
Zijlstra. 070-469246.

Div. integraal HELIVD■ vanaf ’99,-; Lazer TS/C
nieuwe uitvoering
f 159,-; Lazer City Jet Ijie
in groen of rosé van ’ il
nu voor ’ 50,-; Bromni; specialist Math Sak
Limbricht. I
VESPA Ciao '88 met 1
f 950,-; Vespa Ciao

’ 550,-; Suzuki cross 500
'83 ’lOOO,-. Niersprink
83, Kerkrade, 045-457194

Gemeub. ZIT/SLPK. cv.,
douche en keuk. Pannes-
heiderstr. 1 of 19,K'rade.
Teh. voorkeurigpers. nette
gemeub. KAMER aan rand
Heerlen-C. 045-217592.
Nabij centr. Hrln. mooie ge-
meub. KAMER, alle comf.,
v. nette werk. mensen. Na
18 u., zat. na 12 u. Schaes-
bergerweg 43, Hrln. 045-
-724226.
Te huur gemeubileerde
APPARTEMENTEN en
gemeubil. kamers. Tel. 045-
-257090.
Schaesberg: APPARTE-
MENT voor net persoon,

’ 525- p.mnd., mcl. gas-wa-
ter-licht en cv. Tel. 045-
-313239.
Te huur incentrum Kerkra-
de-West: WINKELRUIM-
TE, 40 m2en winkelruimte
60 m 2, of samen 100 m 2.
Eventueel met boyenwo-
ning. Gunstige liggingen in
keurige staat. Te bevr. on-
der antwoordnummer 1254,
6400 VB Heerlen.

KAMERS te huur. Tel. 045-
-424061.
STUDENTENKAMER te
huur centrum Heerlen,
Kruisstr. 22. Tel. 045-
-244544.

i |
_

TREKHAKEN + caravanstabilisator. Compl. progral
ma uit voorraad leverbaar voor veilig rijden. Kerp, Infi Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
i ———————————mm%

Nieuw! Hogedrukreiniger
Karcher 570

Een complete set. Nu met 80 bar druk! ’ 750,- in
; BTW.. Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

3.000 accu's
1 Hagen topkwaliteit, 2 jaarechte garantie

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951
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;mooi voor de Grote Feesten
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Vanaf i januari is de PTT geen staatsbedrijf meer, Vooral in het belang van het bedrijfsleven. Dus in Omdat een zelfstandige PTT te maken zal hebb*
maar een zelfstandige onderneming. ons aller belang. met kortere beslissingsprocedures. Dus sneller kan inspe^

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

Het gaat immers uitstekend met de PTT. Zo mag de werkelijk goed kunnen draaien. moet houden met uw wensen en verlangens,
post zich tot één der betrouwbaarste bedrijven ter wereld Denkt umaar aan detalloze telefoontjes die gepleegd Omdat een zelfstandige PTT meer moet con- 1*

rekenen. Wat een niet geringe prestatie is bij een jaarlijksaan- worden. Aan een fax die in een tijd van ja en nee aan reren. Dus nog scherper zal moeten calculeren,
tal poststukken van zon vijfmiljard. de andere kant van de wereld is. Kortom, omdatu aan eenzelfstandige PTT nog m^

Een ander belangrijk onderdeel van de PTT, de En aan de brieven, postpakketten, telexen en com- zult hebben.De 97.000 PTTers staanklaar om dat tebewij^
Telecommunicatie, is een high tech bedrijfbij uitstek. puterverbindingen die de PTT allemaal mogelijk maakt. Door bijvoorbeeld de W-uitzendingen, maar ojj

Desondanks is de verandering noodzakelijk. Omdat Een vitale rol die we ook in de toekomst willen de straalverbindingen voor het computerverkeer die de *'dePTT weliswaar nu goedfunctioneert, maar ook straks goed blijven spelen. En we zijn er rotsvast van overtuigd dat een 24 uur per dag verzorgt, nog vlekkelozer te laten verlop
wil blijven functioneren. Nee, móétblijven functioneren. zelfstandige PTT datbeter kan. dan nu al het geval is. PTT ZELFSTANDIG. GOEDE ZAAK.



PU Kerkrade belangrijk is,'

' Hiet te ontkennen. Maar
'^igen slaat het toch net iets
?°9 in de bol. Neem nou het

CDA, dat tijdens
algemene beschouwingen

dat het de christendemo-
zou sieren even met bei-

op de grond te blijven,
■tievoorzitter Toon Willems
''de Kerkrade 'het commer-
knooppunt in Europa na■ Poehpoeh, die durft.

nbekende
"aar, wie schetst onze ver-

als even verder in dat
y.9 te lezen staat dat deoon-a'ig Kerkrade niet eens
'*omt in het propaganda-
■eriaal van het LIOF. Ofte-

'Kerkrade? Wat is dat?
[> dat zullen we hetLIOF wel
1Wen vertellen. Kerkrade is

het commerciële
PPpunt van Europa na
" Zo simpel is dat.

e vroeg
J^andaag om 13.30 uur
*t in de MTS in Heerlen een

gehouden in ver-
J* met het 25-jarig bestaan
het schoolgebouw. Gisteren

Jd in deze kolom dat de the-
3ddag gisteren gehouden
A maar dat is dus van--- Morgen is er een open
J °P de MTS aan de Schim-
Üenninckstraat, dan kan

_*der die dat wil de school
finnen bekijkenen wel van
J°l 17 uur en van 18.30 tot 21

De schade aan en in het apparte-
ment is geraamd op ruim honder-
duizend gulden. Drie van de vier
mannen zijn in verzekering ge-
steld.

HEERLEN - Met leuzen als 'Zuid-
geest verdient een rode kaart', 'Me-
thadonverstrekking nooit', 'Geen
gezeik in onze wijk' en 'Dank je
CAD, de bedrijven zeggen nee', heb-
ben gisteravond naar schatting 250
mensen uit Heerlerheide gedemon-
streerd tegen de mogelijke komst
van een methadonhuis aan de Bok-
straat in die wijk. Een dergelijke
hulppost voor drugsverslaafden zou
de wijk niet ten goede komen, zo
houden de omwonenden vol.

In dit geval was dat de Vincentiusvereni-
ging-Nederland, die zich ten doel stelt 'de
geestelijke en maatschappelijke noden
van personen en groepen op te sporen en
te lenigen. Het kerkelijk zangkoor Sint
Caecilia klopte volgens kerkmeester Vlie-
genaan bij hetkerkbestuur, maar verwees " Jean van Ree

KERKRADE - De in Kerkrade geboren
zanger Jean van Ree zal dit jaar denacht-
mis met Kerstmis in de kerk van de Holz
niét opluisteren. Van Ree, die momenteel
in West-Duitsland furore maakt als ope-
rette- en operazanger, heeft besloten niet
te zingen omdat het kerkbestuur, danwei
het parochiële koor, niet wensen in te

Kerstboom
daalt

neer...

De gemeente schrijft dat in een
brief aan de wijkvereniging
PAK's-Lauraterrein, die overi-
gens geen genoegen neemt met
dat antwoord. Sterker nog, zij
verwijt de gemeente te hebben
nagelaten het milieu te bewa-
ken, terwijl zij daar wel voor
verantwoordelijk is.Stadhuis op stelten

Woede over CDA-kritiek op 'luie' ambtenaren

Medeplichtig

KERKRADE - De Kerkraadse ambtenaren zijn laaiend op
CDA-raadslid Van Leeuwenstein. Die verklaarde eergisteren,
tijdens de algemene beschouwingen, dat het gemeentelijk per-
soneel de verworvenheden van de 'variabele werktijd-invul-
ling' met voeten treedt. Of in gewoon Nederlands: ze komen te
laat en ze gaan te vroeg weg aangezien ze niet hoeven te 'klok-
ken. Tevens had hij kritiek op de controle op deregistratie van
de werktijden, die door de ambtenaren zelfwordt bijgehouden
en gecontroleerd dient te worden door de chefs, die volgens
Van Leeuwenstein zelf boter op hun hoofd hebben.

personeelspasjes die de werktijd
automatisch en telefonisch moest
registreren."

, „Door het nagenoeg conse-
quent achterwege laten van
controle op de grondaanvoer op
de voor bewoning bestemde
terreinen, wordt de gemeente

inu medeplichtig aan eventuele
malversaties in deze grond-
transport. Zij kan hiervoor, me- [
deverantwoordelijk worden ge-'
steld", schrijft de vereniging,
die in haar nu openbaar ge-
maakte brief van 10 november
vervolgt met het dreigement:
„Als u binnen twee weken na
dagtekening van deze brief niet
reageert, nemen wij aan dat u
erkent tekort te zijn geschoten
in het behoeden waarvoor u
verantwoordelijk bent: het be-
waken van een veilig milieu
voor de bewoners van de ge-
meente."
Maar op de in de brief gestelde
vragen welke opsporingsactivi-
teiten zijn ondernomen om de
grondstorters te achterhalen en
welke controles Kerkrade heeft
verricht om het braakliggende
terrein te behoeden voor illega-
le grondstortingen, heeft het
college tot nu toe nog niet
geantwoord.

„Een goed systeem kost 75.000 gul-
den. Alleen kreeg deze toenmalige
voorzitter van het Georganiseerd
Overleg destijds geen steun om het
systeem aan te schaffen, maar hij
verzuimde tegelijkertijd prikklok-
ken in te voeren. Wèl voerde hij het
huidige systeem in met de registra-
tiekaarten."

„Als er iemand is die dat nu juist
niet had moeten zeggen, dan is dat
wel Van Leeuwenstein zelf', zegt
woordvoerder J. Roukens van de
ambtenarenbond CFO, die samen
met de AbvaKabo en de in de
NBGA-vertegenwoordigde ambte-
naren zijnverwondering en ergernis
over Van Leeuwensteins uitspraak
duidelijk heeft gemaakt. „Afgezien
nog van het feit dat het een feitelijk
onjuiste constatering is", voegt hij
er aan toe. „De invoering van de va-
riabele werktijd in de gemeente
Kerkrade gebeurde op 1 januari
1983. Toen was Van Leeuwenstein
de verantwoordelijke wethouder
van personeelszaken en als zodanig
voorzitter van het georganiseerd
overleg, waar dit soort zaken aan de
orde worden gesteld", aldus de ver-
baasde ambtenaren-vertegenwoor-
digers.

Misbruik
De verantwoordelijkheid voor dit
systeem ligt inderdaad bij de amb-
tenaren. En dat er wel eens mis-
bruik van wordt gemaakt, wordt
door de ambtenaren betreurd.
„Maar de mate waarin misbruik
wordt gemaakt is in tegenstelling
tot de indruk die Van Leeuwenstein
wekt niet minder, maar zeker ook
niet meer dan elders", aldus woord-
voerder J. Roukens. „Daar komt
nog bij: als iemand om halftien hier
binnen wandelt, dan kan niemand
zien waarom hij zo laat is. Hoe vaak
komt het niet voor datje op de se-
cretarie moet zijn of bij de ATD die
aan de Hammolenweg gevestigd is.
En als het college hetzelfde oordeel
aangedaan zou zijn als de spreker,
dan waren er vast en zeker al maat-
regelen getroffen."

KERKRADE - Vier Kerkradena-
ren hebben tegenover de politie
bekend dat zij brand hebben ge-
sticht om deverzekering op te lich-
ten. Het afgebrande pand is een
appartement aan de St. Pieter-
straat in Kerkrade. Op zondag 27
november ging het volledig in
vlammen op. De brandweer kon
destijds nog net voorkomen dat
aanpalende huizen ook vlam vat-
ten.

Kerkradenaren
bekennen

brandstichtingPrikklokken
„Dat er een gepaste registratie vande werktijden en een controle nodig
waren, was voor alle partijen duide-
lijken werd door iedereen, ook door
het personeel, als noodzakelijk er-
varen." Nota bene, de ambtenaren
waren voorstander van de meest ge-
bruikte methodiek: de prikklokken.

Ook groothandel in
duivenvoer vanuit

kweekcentrum Simons

" Vers gekapt uit een,
hopelijk weinig verzuurd
Brabants bos, daalde gis-
teravond deuit dekluften
gewassen kerstboom neer
op De Bongerd.
Eenmaal opgetuigd zal
deze superspar de piek
zijn op de Nederlands
eerste en dus oudste
Kerstmarkt, uiteraard in
Heerlen.

Foto: DRIES LINSSEN

De kwestie zal vanavond wellicht
ter sprake komerl tijdens de ant-
woorden diehet college geeft op op-
merkingen zoals die dinsdag ge-
maakt zijn tijdens de algemene be-
schouwingen.

Controle
„Vrijwel overal, in de meest uiteen-
lopende bedrijven en kantoren,
werden de werktijden zo geregis-
treerd en gecontroleerd. Juist Van
Leeuwenstein wilde een controle en
registratie via technisch zeer mo-
derne apparatuur, gekoppeld aan

Heerlerheide
te hoop tegen

methadonhuis

Een en ander blijkt uit een uitvoeri-
ge toelichting van het college van
Voerendaal aan de raad om be-
zwaarschriften van de Stichting Be-
langenbehartiging Landelijk Ter-
moors ongegrond te verklaren. De
stichting balt alsnog een 'papieren'
vuist tegen de agrarische bestem-

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - De gebroeders
Simons uit Ransdaal mogen hun
pas in Termoors opgezette duiven-
kweekcentrum ook gebruiken voor
groothandel in duivenvoeders. Eer-
der was er al toestemming verleend
voor de verkoop van duiven en dui-
veëieren. Detailhandel blijft echter
ten strengste verboden.

ming die verleend is aan het duiven-
kweekcentrum. Ook bij de handels-
activiteiten vanuit het inmiddels
kant en klare centrum zet de stich-
ting levensgrote vraagtekens.
Volgens het college zal het zon
vaart niet lopen. „Van ondernemer
Simons hebben wij vernomen dat
gemiddeld drie keer per maand
door een Belgisch veevoederbedrijf
omgeveer 15 ton voeders en granen
bij het duivenkweekcentrum wordt
afgeleverd. Van hieruit wordt het
voer met een eigen busje bij ver-
koopadressen, onder meer plaatse-
lijke boerenbonden, en 'grotere'
duivenmelkers bezorgd."
Komende maandag komt ook dit
voorstel op de raadstafel.

het verzoek terug naar het zangkoor, aan-
gezien het zangkoor „dit soort zaken dient
te behartigen. Als kerkbestuur geven we
nooit geld". En juist deze opstelling is
Jean van Ree in het verkeerde keelgat ge-
schoten.

Jean van Ree breekt metkersttraditie van tien jaar
Houding parochie Holz

schiet opera-vedette
in verkeerde keelgat
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Van onze verslaggever

Broodnodig
Inj 1* het in de bakkerijen bij-
lj er druk is met het oog op
Raderende kerstfeest en de
ijj.lende smulwoede bij ban-
rj; hebbers, is het meer dan
U-f^sujaardigf wanneer een

r zijn ovens stookt voor
yfoede doel.
iJ^er Van Eeghem uit de
Ij^sumse Kerkstraat deed

Hij stelde>l dan dertig scholieren van
< basisschool Rum-
w7in Brunssum in de ge-
beid om te kneden en te
i in zijn bakkerij, zodat
fj^'d kunnen verzamelen
Hrt het internationalekinder-

Unicef.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Van de Bokstraat liepen de demon-
stranten naar het Corneliushuis,
waar de onlangs opgerichte actie-
groep de stand van zaken nader uit-
een zette. Gisteravond was aanvan-
kelijk ook een hoorzitting gepland,
maar deze is verschoven naar een
nog niet vastgestelde avond in ja-
nuari. Twee gemeentelijke commis-
sies zullen de CAD-plannen nog-
maals doorspreken. " Heerlerheide liep gister-

avond te hoop tegen de moge-
lijke komst van een methadon-
huis.Fred Gilissen van het CAD heeft

eerder al laten weten dat de ver-
slaafden die hun methadon in de
toekomst wellicht in de Bokstraat
gaan halen in Heerlerheide wonen.

Broodnodig(2)
"'i rtSQ holieren van groep acht
Irfde Rumpenerhof zetten op
decembernamelijk een kerst-
ijl in hun school op touw,

! J"Van de opbrengst ten goe-
tgirfjkomen aan Unicef. Van
1^komt dan met brood/i--i^ de markt, die gis-
if^TQen door de scholierenerden ontworpen. De kin-

niogen dan de bakkers-
jjj om de Unicef-la

H. Kortom: brood voor
T°odnodige.

Rood oor
Hte> re chteroorvan luitenant
fc n u°-n het Leger des Heils
\t^ n°Q rood van alle tele-

hij gisteren had te
'Jnjj Tyen, omdat per abuis
1,1 jJilsnuTnrnervermeld stond
Vj- Qan te melden voor het
hy( j l°nele kerstdiner voor be-
■^Cn en a"eenstaanc^en *n
jet,!*11 en omstreken.

betlen met: 045-222757of

Auto's botsen
bij inhalen

in bocht

twaalf uur, met elkaar in botsing
gekomen op de Daelsweg in
Übachsberg (Voerendaal). Daar-
bij raakte één bestuurder licht ge-
wond en één auto totalloss. Het
ongeluk gebeurde toen éénvan de
auto's een groep fietsers in een
flauwe bocht inhaalde. De tege-
moetkomende chauffeur moest
uitwijken en belandde daardoor
in een weiland.

VOERENDAAL - Twee automo-
bilisten zijn gistermiddag, rond

Zij moeten nu nog naar de Valken-
burgerweg in Heerlen-centrum. En
daar groeit het verstrekkingspunt

uit de jas.Overigens zijn er rond de
centra in Heerlen, Kerkrade en
Brunssum nauwelijks klachten.
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Schunck voordeel

daar winkel je voor je plezier I

Van onze verslaggever
Van onze verslaggever gaan op diens verzoek 250 gulden of meer

over te maken aan een goed doel.

Gemeente heeft
geen weet van
herkomst deel
van gifgrond

PAK's-vereniging
stelt ultimatum

KERKRADE - De gemeente
Kerkrade is niet op-de hoogte
van de herkomst en de samen-
stelling van de grond die enkele
maanden geleden plots op het
braakliggende vervuilde mijn-
terrein Laura in Eygelshoven
werd gedumpt.

Geboren
Jean van Ree liet gisteren weten dat hij de
laatste tien jaarieder jaar in de kerstnacht
gezongen heeft in Kerkrade: „Ik heb dat
altijd graag gedaan. De kerk was steeds
bomvol en er moesten stoelen worden bij-
gezet. Ik ben geboren op de Holz. En heb
van kindsbeen af gezongen in het kerke-
lijk koor. Nooit heb ik ook maar één cent
gevraagdvoor myn optreden ondanks dat
ik zelfs een keer het vliegtuig uit Zwitser-
land heb moeten nemen om ernaar toe te
gaan. Andere keren zat ik uren in de auto
om die nacht in Kerkrade te zingen. Dat
geeft allemaal niet. Maar als ik dan een
keer vraag om geld over te maken aan bij-
voorbeeld de Vincentiusvereniging, dan
weigert men. Dat is de reden dat ik niet
meer ga."

Van onze verslaggever

ruispunt



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

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis, dat heden, na een lief-
devolle verpleging in de St.-Odiliakliniek te Ge-
leen, van ons is heengegaan, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Theodora Otten
weduwe van

Arnold Willems
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij op 89-jarige leeftijd.

Wijnandsrade: Zef Willems
Mia Willems-Debije

Susteren: Jan Willems
Annie Willems-Goossens

Itteren: Net Smeets-Willems
Sander Smeets

Puth: Piet Willems
Mia Willems-Alofs

Geleen: André Willems
Australië: Leo Willems

Tiny Willems-Alofs
Schinnen: Trees Cals-Willems

Piet Cals
Puth: Paul Willems

Finie Willems-Lucassen
Puth: No Willems

Mia Willems-Budé
Puth: Bart Willems

Roos Willems-Bouwens
Geleen: Louis Willems

Fien Willems-Wetzels
Heerlen: JanLemmens

Margriet Lemmens-America
Helden: Math Lemmens

Tiny Lemmens-Meijers
Munstergeleen: Wiel Lemmens

Sybilla Lemmens-Boesten
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Otten
Familie Willems

6155 KH Puth, 6 december 1988
Steenstraat 7
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 10 december as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Petrus Canisius te Puth, waarna
de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 9 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, geheven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede, dat, na
een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek te
Heerlen, op 90-jarige leeftijd, toch nog onverwacht,
van ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
zuster, tante en nicht

Elise Karolina Krause
weduwe van

Wieger Botinga
Delfzijl: E.J. Pentinga-Botinga
Delfzijl: A.L. Kuiper-Botinga
Gouda: R.H. Breitenstein-Botinga

H. Breitenstein
Heerlen: H. Botinga

B. Botinga-Engbers
Heerlen: A.L.H. Botinga

M.A. van Ackooy
en haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Heerlen, 5 december 1988
Kasteellaan 20
Corr.adres. J. Vermeerstraat 16, 6415 TR Heerlen
Gelegenheid om van moeder afscheid te nemen,
dagelijks in derouwkamer aan deGrasbroekerweg
20 te Heerlen, van 18.00 tot 19.00 uur.
De rouwdienst en de crematieplechtigheid zullen
worden gehouden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10, op zaterdag 10 december om
13.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Eenvoudig leven
Hard werken
Zorgzaam
Zo ging hij toch plotseling van ons heen
Dat hi] moge rusten in vrede.
Groot was het verhes van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

| Bart Pekel
echtgenoot van

Maria Smeets
Uit de vele warme blijken van medeleven hebben
wij gevoeld dat hij voor menigeen heel veel heeft
betekend.
Wij danken U voor Uw warme belangstelling die
ons nog lang tot steun zal zijn.

M.H. Pekel-Smeets
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
in de parochiekerkvan deH. Jozefte Kaalheide op
zondag 11 december om 11.00 uur.

Jij was iemand om nooit te vergeten.
Groot is de leegte die je achterliet.
Alleen de herinnering blijft over.
Met pijn in ons hart zullen wij verder leven
en altijd denken aan wat jij voor ons betekende.

Na het heengaan van onze onvergetelijke en zo ge-
liefde man en pap

Hub Hanssen
willen wij u zeggen dat wy erg dankbaar zijn voor
de overweldigende belangstelling en uw medele-
ven bij dit grote verhes. Allen die daarvan blijk ga-
ven door woorden, troostrijke brieven, bloemen,
heilige missen, aanwezigheid, een gebaar van na-
bijheid, bedanken wij van harte.

Wij nodigen u uit dezeswekendienst met ons te vie-
ren op zondag 11 december as. om 10.15 uur in de
kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg.

Mia Hanssen-Palmen
Bert

Het is ons niet mogelijk iedereen persoonlijk te be-
danken. Wij hebben gemeend onze dank op deze
wijze te mogen verwoorden.

t
Hand in hand zijn wij gegaan
Rust nu maar uit lieve moeder
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het dapper gedaan
Wie kan begrijpen
hoe je hebt geleden
Wie kan voelen
wat je hebt doorstaan
Rust nu maar uit

In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na
een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
van ons is heengegaan, onze lievemoeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante, nicht

Maria Hubertina
Bours

echtgenote van wijlen

Sjeng Smeets
Zij overleed op de leeftijd van 78 jaar, na een lang-
durige ziekte, voorzien van de h. sacramenten der
zieken.

Geleen: P. Smeets
A. Smeets-van Es
Nicole en John. Natasha

Landgraaf: A. op den Camp-Smeets
M. op den Camp
Frank

Moorveld: C. Smeets
L. Smeets-Bours
Suzanne

Elsloo: M. Janssen-Smeets
J. Janssen
Wendy
Familie Bours
Familie Smeets

Geleen, 7 december 1988
Kluis 26
Corr.adres: Merelstraat 26, 6165 SZ Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 december om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van Christus Koning aan de Kluis te Ge-
leen, waarna de begrafenis op het kerkhof te Elslóo
zal plaatsvinden.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondmis tot intentie
van de dierbare overledene in voornoemde paro-
chiekerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Bezoek rouwkapel ziekenhuis Geleen, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
,JWoe gestreden
maar omringd door liefde,
ben jemoedig en dapper
van ons heengegaan."

Na een liefdevolleverzorging thuis is, voorzien van
de h. sacramenten, op de leeftijd van 75 jaar, van
ons heengegaan, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Lucia Schetters
weduwe uit het le huwelijk van

Harrie Lemmens
weduwe uit het 2e huwelijk van
Theodorus Smeets

Elsloo: Wil en Annie Lemmens-Dassen
Nuth: Ellie en Frans Ritzen-Lemmens

Sittard: Hein en Marijke Lemmens-Post
Stem: Math en Berthie Lemmens-Kostjens

Elsloo: Bertien en Wil Vergoossen-Lemmens
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schetters
Familie Lemmens
Familie Smeets

Elsloo, 6 december 1988
J. Riviusstraat 28
Corr.adres: Koolweg 41, 6181 BK Elsloo
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 10 december om
11.00 uur in deMariakerk te Elsloo.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden en de h. mis gelezen, tot intentie van de
dierbare overledene, in de St. Augustinuskerk
(oude kerk) te Elsloo.
Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn, Heirstraat 41 te Elsloo. Bezoek da-
gelijk van 19.15 tot 20.00 uur.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van de heer

Frans Sparla sr.
mede-oprichter en erevoorzitter

van RKSV Wit-Groen VC
begiftigd met de eremedaille in zilver

verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
drager van de zilverspeld van verdienste

van deKNVB
Wij zullen Frans as. zaterdag met de meeste vereni-
gingseer begraven.
Bijeenkomst om 11.00 uur in de St.-Jozefkerk te
Vaals.

Bestuur, trainer en leden
RKSV Wit-Groen VC

Daar het ons onmogelijk is, een ieder
persoonlijk te bedanken, voor de vele
blijken van medeleven, die wij mochten
ontvangen bij het overlijden en de begra-
fenis van mijn lieve man en papa

Frans Kuijpers
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

M. Kuijpers-Eggen
Petra en Arthur

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 10 december as.
om 19.00 uur in dekerk van de H. Eligius
te Schinveld.

Daar het mij onmogelijk is, een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven, die ik mocht ontvangen
bij de begrafenis van mijn onvergetelijke
vriend

Loc Hoeppertz
betuig ik hierbij mijn oprechte dank.

Riki Stachowiak
De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 10 december om
19.00 uur in de parochiekerk H.H. Petrus
en Paulus, Kerkplein te Schaesberg.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, geven wij
u kennis, dat onverwacht van ons is heengegaan, op 75-jarige leeftijd,
voorzien van het h. oliesel, mijn lieveman, onze zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Sjef Waghemans
i echtgenoot van

Lieske Kohl
Heerlen: Lieske Waghemans-Kohl
Heerlen: Claire en Math. Brandts-Waghemans

Pasealle, Ellen
Wittem: Sjef en Mien Waghemans-Mullenders

Renaud, Fiona
Voerendaal: Janen Elly Waghemans-Martinussen

Roger, Guido
Mechelen: Martin en Lucie Waghemans-Delnoy

Frank, Jill
Mechelen: José en Pierre Volders-Waghemans

Erik, Cilla
Familie Waghemans
Familie Kohl

6411 MD Heerlen, 7 december 1988
Mariabad 92
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 10 december as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pancratius te Heerlen-Cen-
trum, waarna om 12.30uur de crematieplechtigheid is in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag as. om 18.10 uur in voor-
noemde kerk.
Sjef is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te
Heerlen, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
-__-_- ——— Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoonlijk te

bedanken voor de overweldigende belangstelling en
het medeleven betoond tijdens de ziekte, het overlij-
den en debegrafenis van mijn dierbare echtgenoot en
rriijn zorgzame vader

Hubert Johan
Waelen

betuigen wij u allen hierbij onze oprechte dank.
■ Mevrouw M.E. Waelen-van Wersch

en zoon
KERKRADE, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal op zondag 11 decem-
ber as. om 11.15uur in deparochiekerk St.-Petrus-Ma-
ria ten Hemelopneming te Kerkrade-Chevremont
plaatsvinden.

Op zaterdag 10 december is het precies eenjaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen van mijn lieve man, onze on-
vergetelijke broer, schoonbroer en oom

Frans Milchers
Om hem te gedenken vindt dan 's avonds om 19.00 uur een
eucharistieviering plaats in de St.-Jozefkerk te Waubach.

Mevrouw A.G.H. Milchers-Reumkens
en familie

De plechtige eerste jaardienst voor

Piet Zits
zal worden gehouden op zaterdag 10 december as. om 19.00uur in de Ma-
riakerk te Mariaveld-Susteren.

Els Zits
Margriet
Mark

j
Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefde diehi
ons heeft gegeven en met respect en diepe bewonderinj

■»■■■■■■■ ■*■*■""*■■ voor zijn moed en wilskracht, is heden van ons heeng*
gaan, mijn lieve man, onze dierbare broer, schoonbroer /oom en neef

Pierre Janssen I
echtgenoot van

Jana Otten „
Voorzienvan het h. sacrament der zieken, overleed hij o(
60-jarige leeftijd.

Geleen: Jana Janssen-Otten
Familie Janssen
Familie Otten

6164 EG Geleen, 6 december 1988
Rijksweg-Centrum 70A
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zater
dag 10 december as. om 12.00 uur in de parochiekerk val
St.-Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna aansluiten'
de crematie in het crematorium „Nedermaas", Vouershoi
1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen con
doleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal eet Javondmis worden opgedragen vrijdag 9 december ort:.
19.00 uur in voornoemde kerk. .
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van hé
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid to' *
bezoek alleen heden, donderdag, van 17.30 tot 18.30 uur f
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen

I 'H
Dankbetuiging

Jij was iemand om nooit te vergeten.
Groot is de leegte die je achterliet. s
Alleen de herinnering blijft over. j
Met pijn in ons hart zullen wij verder leven \j
en altijd denken aan wat jijvoor ons betekende. ..

Voor al uw goede woorden
uw troost en steun, lt—— ——— voor al uw gebeden r
na het overlijden van

Johan Huijten !
5

heel hartelijk dank. s
Marie Huijten-Nuijen
Marina ■>
Mariet en Frans »
Marian, Lucy

De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 10 decem'
ber as. om 19.00 uur in de H. Jozefkerk te Kerkrade-Kaalheide.1 I
. .

Dankbetuiging j
Spanning, pijn en verdriet.
Ons leven, onze dromen.
Op welke dag
zal mijn geluk komen?

Graag wil ik iedereen bedanken die, op welke wijze danook, blijkvan me-.deleven heeft getoond bij de kortstondige ziekte en het overlijden va-1»
mijn vader

Nic. van Dijck j
weduwnaar van

Fien Hamakers
De waardering voor mijn vader ervaar ik met gepaste trots.Dank, vooral aan mijn familie en collega's.

Paul van Dijck
Buchten, december 1988
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 10 december 1988 j
om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Buchten.___

Tot onze grote droefheid verloren wij 5 december onze gewaardeerde collega en oprichter
van onze praktijk

Thei Jessen
Wij wensen Frieda en kinderen veel sterkte.

Sieb en Frieda de Ree
Gregor en Anita Jessen
Yolande Hoen

Dankbetuiging
Groot is de leegte die hij achterlaat en
mooi zijn de herinneringendieblijven.

Door de overvollekerk, de vele bloemen en condo-
leances zijn wij diep ontroerd en tevens gesteund;
een mooier afscheid, met zo veel oprechtheid, had-
den wij niet kunnen bieden.

Hub Schlechtriem
Onze oprechte dank voor al uw steun en medele-
ven.
Het doet ons goed te weten hoevelen van hem hiel-
den en hem waardeerden.

Vaesrade, 1988

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 11 december as. om 10.30 uur in de St.-Serva-
tiuskerk te Vaesrade-Nuth.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Ton Driessen
zal worden gehouden op zaterdag
10 december as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Corne-
lius te Heerlerheide.

Jeanneke Driessen-Voncken

De plechtige eerste jaardienst voor onze moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Seefke
Schormans-Smeets

zal plaatshebben op zaterdag 10 december as. om
19.00uur in de dekenalekerk van deH.H. Petrus en
Paulus te Schaesberg-Landgraaf.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

December 1988

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die blijk
heeft gegeven van medeleven bij de ziekte en
het overlijden van onze zus, schoonzus, tante
en nicht

Annie Wetzler
Een speciaal woord van dank aan doktoren en ver-
plegend personeel van afd. Beuk, psychotherapie,
verpleegkliniek Schuttershof.

Familie Wetzler

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 10
december om 19.00 uur in de kerk van Don Bosco
te Landgraaf.

Uw gewaardeerdeblijken van medeleven, devolle
kerk met al de familie, vrienden, zakelijke relaties
en verenigingen, de vele bloemen en condoleances,
de warme vriendschap en begeleiding naar de laat-
ste rustplaats, van mijn geliefde man, onze goede
vader

Pierre Monsieur
heeft ons diep ontroerd.
Hiervoor danken wij u van harte.

F. Monsieur-van Eenbergen
Wido en Marlie
Helga en vriend

Echt, december 1988
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden za-
terdag 10 december a.s. bm 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Landricus te Echt.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming betoond bij het overlijden en de begrafenis
van onze moeder en oma

Nètta Boonstra-Blezer
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 11 december 1988om 11.00 uur in de paro-
chiekerk te Terwinselen.

<*i

Dankbetuiging
i Voor het betuigde medeleven en uw d« \

neming bij het overlijden en voor (Je grl >opkomst tijdens de uitvaartdienst van

Toon van Hoof
willen wij familie, buurtbewoners, vri' \
den, kennissen en collega's oprecht bed'
ken.
Deze steun was ons een grote troost en |
een dankbare herinnering blijven.

A.M. van Hoof-Hend'
en kinderen '

De plechtige zeswekendienst wordt geh6 \
den op zaterdag 10 december om 19.00
in deFatimakerk te Brunssum.

Het is eenjaar geleden datwij afscheid moesten
men van mijn geliefde vrouw, onze moedef |
grootmoeder

Bertha Derksen-Bie'!
P.J. Derksen
kinderen en kleinkind*^

Schaesberg, december 1988
De plechtige eerste jaardienst zal plaatsvinden
zondag 11 december as. om 10.00uur in het ve^
gingstehuis De Dormig, Op de Heugden 1""
Schaesberg-Landgraaf.

Vóór al uw blijken van medeleven en deé'
ming bij het overlijden, de uitvaartdienst e$
crematie van onze goede moeder, schoon!*1

der en oma

A.C. Neelis-Triebeli
zeggen wij hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderf' 1

De zeswekendienst zal plaatshebben op z?.
dag 10 december as. om 19.00 uur in de H. "
kerk te Schandelen-Heerlen; Deze zal tejj
worden gehouden als jaardienstvoor haar &

genoot.

! >
Groot is de leegte die zij achterlag_,
Mooi zijn de herinneringen die.bW

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve
der, schoonmoeder en oma

Lieske
Vliegen-Raeven

zal plaatsvinden op zondag 11 december om yn
uur in de dekenale kerk van de H. Petrus te
pen.

Familie Übachs
Familie Haemers i
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van de Amrobank wordt
°Pbrengst van die eerste
Ssie op meer dan één mil-
gulden geraamd. De intro-«e van DSM wordt de

die ooit op de effec-
leUrs in Amsterdam heeftltSgevonden.
} zelf heeft zich steeds op de
* gehouden over de mogelijke
eigst van de aandelenverkoop.
J'ürsvoorzitter mrH. van Liemt
Stèren dat het noemen van een
*6 onverantwoord en specula-

[ s-. „Wij dragen alleen het cijfer-
■r'aal aan," zei hij gisteren. " De polypropeenfabriek van DSM in Limburg, waarvan de

produktiecapaciteit met een forse investering wordt verdub-beld.

Over de uitgifte van detweede tran-
che is afgesproken, dat dieniet bin-
nen zes maanden na de eerste emis-
sie zal plaatsvinden, maar nog wel
binnen deze kabinetsperiode.

Tweede trache

Van Mulken
Veroordeeld
tot ’ 400,

Belgische douaniers voeren
actie op autoweg Stein

Verkeersproblemen
aan grensovergang

Ligging
In eerdere verklaringen heeft het
DSM-bestuur ook meerdere malen
de intentie uitgesproken dat de
kerntaken in Limburg blijven:
hoofdkantoor, research, marketing.
Van Liemt: „De gunstige ligging
van de provincie is een bijkomend
aspect, maar niet zonder belang.
Hier blijft het zwaartepunt van onze
activiteiten, maar het heeft voor on-
dernemingen nooit zin om daarcon-
tractuele afspraken over te maken.
Als we iets doen in het buitenland,
hangt dat van externe factoren af."

OmzetstijgingDSM vooral te danken aan betereprijzen

Hogere winst met
minder personeel

De omzetstijging is te danken aan
betere prijsniveaus, terwijl ook de
afzet van de produkten in omvang
toenam. Voor deel belangrijk deel
werd de afzetgroei bereikt door be-
staande activiteiten van DSM en
verder als gevolg van acquisities
van andere bedrijven.

heeft (en waarvan de cijfers niet in
de belans zijn opgenomen), steeg
het bedrijfsresultaat vooral bij de
Limburgse Vinylmaatschappij in
Belgisch-Limburg.

Zaterdag
'onthullling'

muurschilderij
vervolg van pagina 1

MAASTRICHT - Op de Dag
van de Mensenrechten, ko-
mende zaterdag, wordt rond
half één 's middags na een stil-
le fakkeloptocht door de stad
het eerste kunstobject van
deze aard in Maastricht met
sober ceremonieel symbolisch
onthuld.

Het bedrijfsresultaat steeg met vijf-
tig procent tot ’ 930 miljoen. DSM
schrijft dit toe aan de aanhoudend
goede marktverhoudingen, terwijl
voor de grondstoffen lagere prijzen
betaald hoefden te worden. Naast
betere marges werden ook hogere
verkopen behaald.

,^STRICHT/STEIN - Politie-
nL*r mr Van de Pol in Maastricht

het Steinder raadslid Harrie
Mulken gisteren veroordeeldeen geldboete van 400 gulden

*ls het beledigen van plaatsge-
Peter Dautzemberg. Twee we-
Seleden, tijdens de behandeling
"eze zaak, eiste officier van jus-
'hr Van Hilten een boete van

Sülden.
raadsman van Van Mulken, mr
rchal, bestreed toen dat zijn" in een perspublicatie in 1986

|d had dat het ex-statenlid een
Ii^at' is. Hetraadslid zou gezegd

'dat is werken als een riool-
"olgens mr Marehal had dat
*het belediging te maken.

wees hij erop dat in de poli-
omgangsnormen gelden

het gewone maatschappe-

' verkeer. De advocaat noemdeJjUng van zijn cliënt 'functioneel
'■^en', hetgeen toegestaan zoui! 1 de politiek.
itrechter mr Van de Pol achtte.rnn 'rioolrat' wel degelijk bele-
i d- „Deze term houdt verband
_stank, ziekte en verderf." Te-
beende hij dat ook in de poli-.as fatsoensnormen in acht ge-
I moeten worden.

'Controleurs'
PLEM zochten

gaslekkage
MAASTRICHT - Twee mannen,
die zich aandienden als meterop-
nemers van de PLEM, hebben
gistermiddag in de Maastrichtse
wijk Mariaberg de gehele wo-
ning van twee bejaarde bewo-
ners doorzocht met het oog op
een eventuele gaslekkage.

De stijging van het bedrijfsresultaat
was vooral te danken aan de divisies
kunststoffen en chemische produk-
ten. Bij de categoriebedrijven waar-
in DSM geen meerderheidsbelang

vervolg van pagina 1
HEERLEN - Naast omzet en
winst zijn ook de investerin-
gen bij DSM in de eerste ne-
gen maanden gestegen, van
650 miljoen in 1987 naar ruim
700 miljoen dit jaar. Het perso-
neel is, zowel in Nederland als
daarbuiten, teruggelopen. De
teruggang wordt voor een
groot deelveroorzaakt door de
verkoop van de DSM Mest-
stoffen in Rotterdam (Pernis)
en UKF Fertilizers in Ince,
Groot-Brittannië. Beide be-
drijven gingen over in handen
van het Zweedse concern Ke-
rnira Oy, waarvoor DSM een
belang van dertig procent in
de ammoniakfabriek in Ge-
leen terug kreeg.

Het initiatief tot het aanbrengen van
een muurschildering met als thema
"de rechten van de mens" werd ge-
nomen door het stadsbestuur, dat er
een bedrag van 70.000 gulden voor
uit trok. Roland Topor, die zondag
de schildering komt signeren, zal
zijn honorarium afstaan aan Amnes-'
ty International.

Het is een gedetailleerde uitwerking
van een affiche, dat de Franse kun-
stenaar Roland Topor voor Amnes-
ty International heeft vervaardigd.
Het schilderwerk op de muur werd
verricht door afgestudeerden van
de Maastrichtse Academie Beelden-
de Kunsten.

Alle auto's op weg richting België
werden op het 'klaverblad' tegenge-
houden en aangeraden om via
Maastricht om te rijden. Voorts
dreigden de binnenwegen richting
autoweg vol teraken. Toen de doua-
niers om 12 uur hun akties beëin-
digden, betekende dat niet dat het
fileprobleem direkt opgelost was.
Er bleef nog enkele uren een lange
rij vrachtauto's staan, omdat alle
chauffeurs op hun beurt moesten
wachten voordat de papieren inge-
klaard werden. De douane-ambte-
naren in België voeren onder meer
aktie voor loonsverhoging.

STEIN - Stiptheidsacties van de
Belgische douaniersaan de grens-
overgang op de autoweg A76 tus-
sen Stem en Maasmechelen heb-
ben gisteren tot grote problemen
in de Westelijk Mijnstreek geleid.
Tussen 10 en 12 uur 's ochtends
vormde zich een file tot aan het
verkeersknooppunt Kerensheide.
De politiekorpsen van Stem en

(ADVERTENTIE)

Geleen moesten in aktie komen
om het verkeer in goede banen te
leiden.

Onderzoek in VS leverde geen bewijs op voor schuld Heerlenaar

Van helingdelicten
bleef weinig over

Deze 'extra controlebeurt' was
volgens de twee mannen van de
electriciteitsmaatschappij zeer
dringend in verband met de gas-
explosie van afgelopen maandag
in de wijk Sint Pieter.
Beide 'controleurs' werden ech-
ter bij hun speurtocht door het
huis gevolgd door de bewoners,
zodat ze geen gelegenheid kre-
gen een gaslekkage of spullen
van hun gading te ontdekken.
Toen uiteindelijk wegens de ge-
groeide argwaan de politie werd
gebeld, stormden beide 'PLEM-
controleurs'" als het ware het
huis uit en verdwenen spoorloos.

Verongelukte man doodde eerst vrouw
- Het is nu zo goed

dat JozefHouben (66)_ Afgelopen vrijdagavond bij, Verkeersongeval om het
kwam zijn vrouw Jose-

j^Je Nevens (66) in het Bel-
,^-Limburgse Peer heeft
ij^oord. De vrouw werd
pagnacht dood in bed aan-
f°ffen toen men haarwilde

inlichten over het overlijden
van haar man.

Alle deuren in het huis bleken afge-
sloten toen de rijkswacht er aan
kwam. De sleutels werden op het li-
chaam van Houben gevonden, zo-
dat er weinig twijfel meer bestaat
dat hij zijn vrouw vermoordde. Die
vrijdag heeft Houbenvoor hij bij het
ongeval betrokken raakte kennis-

sen en vrienden bezocht, van wie
sommige hem in geen jaren meer
hadden gezien.
Daarbij repte de man overigens met
geen woord over de moord die hij
eerder gepleegd moet hebben.
Over het motief voor de moord be-
staat geen duidelijkheid. Men ver-
moedt dan het echtpaar ruzie heeft
gekregen over het vele drinken en
gokkenvan de man.

Eerste aandelen
brengen zeker
één miljard op

mrobank optimistisch over privatisering DSM:

'Zorgen Senaat
zijn misplaatst'

DSM-topman Van Liemt ontkent lossere band met Limburg:
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ten nagaan waar die koopwaar
werkelijk vandaan kwam en
vindt dat er wel schuldheling
overblijft.

handeling van de zaak wegens
gewoonteheling tot een gevan-
gensisstraf van 14 maanden.

DEN HAAG - Voor het grootste
deel van de aan de Heerlenaar
Lau M. (62) ten last gelegde ge-
vallen van heling van grote par-
tijen sigaretten en parfums heeft
procureur-generaal mr Holthuis
bij het gerechtshof in Den Haag
vrijspraak gevraagd. Slechts
voor één geval van schuldheling
wil de procureur-generaal Lau
M. met acht maanden vrijheids-
straf laten boeten. Daarvan heeft
de Heerlenaar er al ruim vijf in
voorlopige hechtenis uitgezeten.
De Roermondse advocaat mr
Chr. Noordhuis drong er bij het
hof op aan Lau M. ook voor dat
ene geval van schuldheling vrij
te spreken.

In tegenstelling tot gewoontehe-
ling en opzetheling wordt
schuldheling niet bedreigd met
vrijheidsstraffen van maximaal
zes en drie jaarmaar met een ge-
vangenisstraf van slechts een
jaar. Als verdacht van schuldhe-
ling was Lau M. ook niet in voor-
lopige hechtenis gehouden mo-
gen worden. Mr Noordhuis in
Roermond is van plan daarvoor
schadeloosstelling te eisen als
het Hof op 15 december ook geen
straf wegens gewoonte- of opzet-
helingzal uitspreken.

Sigaretten weg
Als het Hof het met de Roer-
mondse advocaat eens zal zijn en
tot algehele vrijspraak komt is
Lau M. zijn kapitale voorraad si-
garetten toch voorgoed kwijt. Op
aandringen van politie en justitie
heeft hij er na de in beslagname
in 1986 vrijwillig afstand van ge-
daan.

Het gaat om partijen sigaretten
en parfums ter waarde van 1,6
miljoen gulden die in 1986 in een
garagevan de toen nog in Schim-
mert wonende Lau M. werden
achterhaald. De politie zocht uit
dat die goederen afkomstig zou-
den zijn van twee kapitale dief-
stallen in het Rotterdamse ha-
vengebied. De rechtbank in Rot-
terdam nam dat ook aan en ver-
oordeelde de Heerlenaar vorig
jaar na een uiterst summiere be-

Het gerechtshof in Den Haag is
niet over een nacht ijs gegaan en
besteedde vijf zittingen aan de
zaak. Tot in de Verenigde Staten
van Amerika toe heeft de procu-
reur-generaal op verzoek van mr
Noordhuis en in opdracht van
het Hof moeten laten onderzoe-
ken of vaststaat dat de bij Lau M.
gevonden Winston-sigaretten
van de diefstallen in Rotterdam
afkomstig kunnen zijn.
Reynolds Tobacco International
lietvanuit Amerika weten dat de
nummers op de verpakkingen
daarover geen enkele zekerheid
geven. De drie mannen die van
de omvangrijke sigarettendief-
stallen werden verdacht zijn
door de Rotterdamse rechtbank
en ook door het Hof in Den Haag
daarvan vrijgesproken.
De procureur-generaal zag af van
verdere tenlastelegging van ge-
woonteheling als zwaarste vorm
van dit delict en ook van opzet-
heling. Hij vindt wel dat Lau M.,
die zelf zegt dat het om smokkel-
sigaretten ging, beter had moe-

"Mr H. van Liemt: '...Sterke verbondenheid met Lim-
burg...

" Wachtende vrachtauto's aan de Nederlands-Belgische grens.
Foto: Peter Roozen

(ADVERTENTIE)

jêmm^Kentude twee voordelen van
.émmmm^ deHatémaDirektPrijs?

_<_fi I^^ÖÏ®_^ffi^^_ï^K Hatéma tapijt en Hatéma gordijnstoffen maken we in
onze eigen Hatéma fabriek. Dat maakt 't mogelijk

om hoge kwaliteit tegen lage prijzen te leveren.

_____r^; : '-.ImH fSmW Jffijh, m^^^^-7^AwlSmm^^F^mW^^^mW^^ ____frl6__il \-^Jft^"\

Dagelijks geopendvanaf 10.30 uur. Maandag vanaf 13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.30 uur. Koopavond.

Voorbeelden daarvan zijn de grote
renovatiebeurten voor de naftakra-
kers en enkele nieuwe fabrieken die
in Geleen zijn of worden gebouwd,
onder meer voor de produktie van
salpeterzuur, stanyl (technische
kunststof) en de zoetstof aspartaam.

Van onze redactie economie

HEERLEN - Begrijpelijk. Zo
noemt bestuursvoorzitter mr
H. van Liemt de zorgen die bij
de Eerste Kamer leven over
Limburg na de privatisering
van DSM. Begrijpelijk omdat
er de laatste tijd berichten ver-
schijnen over nieuwe activitei-
ten van het chemieconcern
buiten Limburg. Maar de
DSM-topman deelt de zorge-
n- uiteraard -niet. Hij verwijt
de senatoren, weliswaar zon-
der het met zoveel woorden te
zeggen, dat ze eigenlijk niet
erg goed op de hoogte zijn van
de actuele situatie waarin de
chemiereus verkeert.

i
Een meerderheid in de Eerste Ka-
mer maakte zich dinsdag, bij de be-
handeling van het voorstel om DSM

te privatiseren, ernstigezorgen over
de toekomst van de provincie Lim-
burg. De verkoop van de staatsaan-
delen zou wel eens de ontkoppeling
van DSM en haar belangen in Lim-
burg kunnen betekenen, zo werd
gevreesd. Maar het DSM-bestuur
vindt die zorgen misplaatst. „Enige
kennis over het bedrijf zou gerust-
stellend werken", motiveert Van
Liemt zijn uitspraak. „We hebbenin
Limburg dermate in de diepte geïn-
vesteerd, daar valt niet aan te wrik-
ken. Ons hele voorzieningenpakket
is in Limburg verankerd," zegt hij.
Wanneer alleen wordt gekeken naar
enkele activiteiten die buiten Lim-
burg zijn of worden opgezet, geeft
dat volgens Van Liemt een verte-
kend beeld. Voorbeelden zijn de
verhuizing, vorig jaar, van een
mengfabriek van Limburg naar het
Belgische Genk en vorige week
rondom het principe-besluitover de
vestiging van een nieuwe fabriek in
Groningen.
Maar de DSM-topman wijst erop
dat DSM in Limburg actief blijft. Maar, zo wijst Van Liemt er fijntjes

op: „Qnder staatsregiem hebben we
grote fabrieken in de VS gehad. Het
zou gek zijn als we datnu niet meer
konden doen. Maar dat doet niets af
aan onze verbondenheid met Lim-
burg. We zullen hier onverminderd
doorgaan."

Hij erkent dat het beeld ook verte-
kend is door de sterke drangvan het
chemieconcern om te 'internationa-
liseren. Met name in de Verenigde
Staten en in het Verre Oosten. Het
ene samenwerkingsverband volgt
het andere op en met enige regel-
maat wordt melding gemaakt van
sen overname van een bedrijf in het
buitenland.

Investeringen
Verder zijn er twee nieuwe re-
searchlaboratoria neergezet. Miljar-
deninvesteringen, gespreid . over
een paar jaar. Van Liemt: „Die acti-
viteiten verplaats je niet zomaar.
Daar hoeft niemand bezorgd om te
zijn."

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

In de weken vooratgaana aan ac in-
schrijving op 24 januari, namelijk
tussen 11 en 20 januari zal de Amro
een 'road-show' organiseren in Am-
sterdam, Frankfurt, Brussel, Parijs,
Zürich, Genève, New Vork, Boston
en Londen. DSM presenteert zich-
zelf danonder meer met behulp van
videobeelden en schriftelijke en
mondelinge voorlichting over het
chemieconcern.

Op 6 februari, twee weken na de in-
schrijving, zal déeerste notering op
de Amsterdamse effectenbeurs
plaatsvinden. Volgens de woord-
voerder wordt er naar gestreefd mi-
nimaal 50 procent van de aandelen
in Nederland te plaatsen. Pas op het
laatste moment zal een beslissing
worden genomen over het exacte
aantal aandelenen deuitgiftekoers.

-introductie van de aande-
el USM op de Amsterdamse
oifs op 24 januari gebeurtr f een internationaal syndi--1 van banken onder leiding
|J de Amro-bank. Het gaat. om ongeveer eenderde'het aandelenkapitaal van" Volgens een woordvoer-

provincie
..



Koopje! VW GOLF 1600
LS, s7B, APK dcc. '89,

’ 1600,-. Tel. 045-226773.
Fiat RITMO 65 CL, '82,
100%, ’2750,-. Tel. 045-
-210745.
MERCEDES 280 E met nw.
motor, aut., bj. '77, APK,
’3200,-; Zastava, bj. '81,
zeer mooi, APK, ’1250,-.
Mariagewandenstraat 4,
Hoensbroek, na 14.00 uur.
Te k. zeldzaam mooie
MERCEDES 240 D .autom.,
bj. '78, zeer veel extra's.Steenkoolstraat 1, Hoens-
broek; inruil jongeGolf die-
sel mogelijk.
Te k. Ford SIERRA, '83,
i.z.g.st. Tel. 045-312371.
OPEL Rekord 20 S, LPG,
bj. '80, i.z.g.st.. APK, trek-
haak, vr.pr. ’2600,-. Tel.
045-727644.
Te k. MINI 850, '79, APK
juli '89. Tel. 045-316597.
MAZDA 323 autom.j APK,

’ 1250,-. Heemskerkstraat
66, Heerlen-Meezenbroek.
Ford, type ESCORT L Bra-
vo, '82, zeldzaam mooi.Kerkraderweg 166, Heer-
len.
Te k. VW KEVER, bj. 1962,
vr.pr. ’2500,-. Tel. 045-
-417354.
Te k. DATSUN 100 A, bj.
1976, vr.pr. ’lOOO,-. Tel.
045-454244, na 17.00 uur.
5-drs. MITSUBISHI Colt
GL, bj. 9-'BO, bruinmet.,APK 10-'B9, i.z.g.st, vr.pr.
’3850,-. Tel. 045-319328.
Opel KADETT Hatchback
13 N bir. '81 Berlina luxus,
wit, APK l-*9O. In perfecte
staat. Pr. ’4950,-. Tel. 045-
-319328.

BMW 316, bj. '81, met nw.
gasinstall., 1 mnd. oud, re-
kening ter inzage. APK tot
'90, ’5500,-. Tel. 045-
-455778.
Te k. aangeb. MERCEDES
190 D, bj. 1987, km.st.
54.000. Van Poortvliet Ge-
leen 8.V., tel. 04490-88444,
alleen tijdens kantooruren.
RENAULT 5 TC, nw. mo-
del, bj. 2-'B6, le eig., als
nieuw, rood. Tel. 045-
-228469.
Te k. OPEL Kadett, bj. '81,
vr.pr. ’ 4400,-. Lodewijk-
straat 14,Kerkrade.
Te k. RENAULT 14 TL,
APK, bj. '81, LPG, prijs
’1350-, i.z.g.st. Tel. 045-
-463289.
Te k. VOLVO 340 bj. nov.
'85, i.nw.st, 43.000 km, prijs
’15.500,-. Te bevr. Mein-
weidestraat 33, Kerkrade.
MINI 1000 HLE, bj. 6-'B4,
34.000 km. Tel. 045-228469.
OPEL Manta 2.0 SR. bj. '80,
LPG, APK, prijs ’3400,-.
Tel. 04407-1852.
GOLF diesel te koop, 1983,
zeer goed. Tel. 04451-1509.
Te k. FIAT Panda 750 L,
type 1987, km.st. 29.500, kl.
donkerrood, als nieuw,
event. inruil mog., prijs
’9250,-. Kleinstraat 18,
Berg en Terblijt.
Te k. HONDA Integra 1.5,
aug. '86, wit, 34.000 km,
’21.800- (nieuw
’30.500,-). Tel. 045-215088.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, allemerken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.

Te k. FORD Escort Laser,
33.000 km. bwj. '85, i.z.g.st,
pr. ’12750,-. Tel. M--441133.
BMW 525 I, 1984, nog in
staat van nieuw, prijs
’21.500,-, kleur donker-
grijs. Te bevr. tel. 045-
-410500 of 045-418163.
Te k. MOTOR Mitsubishi
Galant 1600 cc met 4- en
5-bak + uiüaat. Tel. 045-
-317743.
Te k. MERCEDES 190D,
bwj. '84, kl. rood, i.z.g.st.,
vr.pr. ’27.000,-. Tel. T>4s-
-443650 b.g.g. 420498.
Te k. gevr. loop-, sloop-,
SCHADEAUTO'S. Bet.
’4OO- tot ’15.000,-. 045-
-422217.
Te k. RENAULT 11 GTL,
bwj. '84, alarm + ster.,
km.st. 40.000, vr.pr.

’ 9750,-. Tel. 045-424674 na
18.00 uur.
Dames opgelet! DAIHAT-
SU Cuore 2 cyl., '84, z.g.a.n.,
25.500 km. Na 19 u. Pres.
Rooseveltstr. 16 Schinveld.
Te k. Alfa GIULIETTA
i.z.g.st., veel vernieuwd,
APK gek. Vr.pr. ’2250,-.
Palmstr. 60 Passart-Zd. .
Te k. Ford ESCORT 1600L
Bravo met sportvelg., bwj.'
83, in nw.st. Pr.n.ol.k. La-
vendelstr. 4 Geleen.
BMW 320 6 aut,, rood, div.
extra's, '79, APK, 11-'B9,

’ 3850,-. Tel. 04493-2903.
VW KEVER bj. '72, 100%. 1
jr. Apk, ’2500,-. Tel. 045--423750.
T.k. VW POLO LS bj. '79
met APK ’2950,-. Baron
Makaystr. 65, Heerlen. 045-
-728454.

BMW 525 I, '82, 92.000 km,
alarm, sp. velg. enz., i.z.g.st.,
’11.950,-. 04493-2903.
Opgelet: BMW 323i, '81;MERCEDES 200. '79; Mini
Speo, '81; Honda Accord
aut, LPG, '79; Toyota Star-
let, '79; recente APK. Tel.
04490-27879.
TE k. AUDI 100 Avant 5
cyl., bjr. '79 + APK i.z.g.st

’ 1350,-. 045-720951.
T.k. Honda CIVIC bj. 1979,
APK nov. '89 ’ 1750,-. Ba-
ron Mackaystr. 65, Heerlen.
045-7284554.
Te k. TOYOTA Corolla die-
sel '85, 52.000 km gel.

’ 10.000,-; Ford Sierra
5-drs. '86 LPG 75.000 km
gel. ’ 14.500,-; Opel Monza
zeldz. mooi ’ 10.000,-; Land
Rover diesel '79 ’5500,-:
Opel Kadett Caravan LPG
'81 ’4250,-; Ford Taunus 20
GL '81 LPG ’3500,-; 2x
Taunus '80 LPG va.
’2000,-; Fiat Panda '81
’2500,-; Honda Civic '82
plaatschade ’2950,-; Fiat
127 '78 ’950,-; Mitsubishi
Sapporo '81 ’3500,-; LPG.
Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
Mooie Ford TAUNUS "80
apk l-'9O, 100%,m.o.z. LPG

’ 2500,-. 045-225913.
In- en verkoop goede ge-
bruikte zomer- en WfN-
TERBANDEN met gar.
Passartweg 39, Heerlen,
045-222675.
MAZDA 323 bj. '79 apk
i.z.g.st ’1450,-. Tel. 045-
-720951.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen be_w. Ö45-
-723076 b.g.g. 045-727742.

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.
Opsporing verzocht. Wij be-
talen de hoogste prijzen
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.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.

Te k. MINI Clubman 1100
i.z.g.st., apk 11-'B9, le eige-
naar, vr.pr. ’ 1550,-. Tel.
04490-20066.
Te k. Honda PRELUDE
aut. m. '81, nwe. uitl.,
schuifd., pas apk, i.z.g.st,
vr.pr. ’4500,-. 045-211332.
VOLVO 245 GL '79 3750,-;
Opel Rekord 2 1. '78 Ipg
1750,-; Opel Ascona aut 78
2750,-; Opel Manta '78
2750,-; Honda Civic '81 aut
3250,-; Mazda 929 '79 900,-;
Fiësta 1100 '77 1000,-. Inruil
mog. 045-211071, Overbroe-
kerstr. 54, Hoensbroek.
MERCEDES 240 TD '78, in-
ruil mogelijk ’7750,-. Tel.
045-211071.

Nu uw auto VERKC
tegen contant geld,yJ
'80, gespecialiseerd in,
cedes, BMW, Opel,
Spuitwerk of defect
bezwaar. 045-414372,
's avonds.
Ford SIERRA 1.6 La'
deurs, le eig., 67.000
1985, ’14.501),-. Tel.
442125. I
Te k. FORD Escort, st'
uitv., bj. '83, i.st'

’ 7950,-. Tel. 045-2255
DAF 46 bj. '76 m. si
mechanisch goed, gi
dames- herenfiets.
257371.
BMW 3151 *83_ veel _
bijz. mooi ’ 7950,-. St
tinusstr. 31, Kerkrade^
Te k. BMW 320 6-cil.
11-'B9, i.stv.n. Elke kei
toegest. ’5500,-. Tel.
455778. I
Te k. zuinigeFord Fl!
1100 DL kl. goudme
'80, APK 1-12-.9, bijzc
mooi en i.z.g.st. k
83.000 ’3500,-. Tel.
259809. I
KADETT, type 12 S fl
back, '82, zeer mooi-
longstraat 43, Heerlerj
Te k. HONDA Civic 1
i.z.g.st, zilverkl., suil
trekh., radio-cass_, apl
vr.pr. ’6250,-. Heerk
99, Hoensbroek. j
OpelREKORD 2.0 St
LPG, vr.pr. ’IÜi.z.g.st Na 16.00 uur
lerweg 78, VoerendaaJ
Te k. gevr. sloop- en 9
DEAUTO'S van ’ 100

’ 5000,-. 04490-43481._
Te k. CHIROCCO
i.z.g.st. Tel. 04499-339J

Van onze Haagse redactiel

Voorstel om lacune in Harmonisatiewet te dichten Afschaffen van
spaarregelinge
bedrijf bepleiKabinet: Oudere studenten

recht op kinderbijslag
Zo zou er wel kinderbijslag wor-
den uitgekeerd voor kinderen die
het huishouden volledig er zorgen,
en voor studenten die geen studie-
financiering ontvangen.

derbijslag. Voor een aantal geval-
len werd een utzondering ge-
maakt.

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het kabinet
wil dat dit studiejaar 1800
studenten van 25 en 26 jaar
die geen beurs ontvangen,
weer recht krijgen op kin-
derbijslag. Staatssecretaris
De Graaf (Sociale Zaken)
heeft dat mede namens on-
derwijsminister Deetman
geantwoord op kamervra-

gen van de GPV-er Schutte.
Het kabinet komt binnen-
kort met een wetsvoorstel
om de lacune te dichten, die
ontstond door de omstreden
Harmonisatiewet college-
gelden.

Het nieuwe stelsel van studiefi-
nanciering regelt dat kinderen tus-
sen de 18 en 26 jaar in het alge-
meen geen recht hebben op kin-

DEN HAAG - Bedrijven zou'
speciale regelingen die het '■ren door werknemers aanrt
digen, moeten afschaffen,
gelden die de bedrijven aan
regelingen besteden, moeten
gezet worden voor regelifl
waardoor de werknemers d(
in de winsten van de ondel
ming. Zo wordt een flexibele
loning mogelijk. Van haar K
zal de overheid door een fïs<
regeling het deelnemen 'werknemers in het vermffl
van de onderneming aantref
üjker maken.

Dit is de inzet van het minisf
van financiën bij discussies l
nen het kabinet om te komen
een flexibele loonontwikkel
door winstafhankelijke b
ning en vermogensparticip
door werknemers.

De harmonisatie verlaagde de ma-
ximumleeftijd waarop nog kinder-
bijslag wordt uitgekeerd van 26
naar 24 jaar. Die wet is door de
rechter op verschillende punen
buiten werking gesteld.

Zij moeten dan geboren zijn voor 1
oktober 1986, regelde het in 1986 in
werking getreden stelsel van stu-
diebeurzen.

Het kabinet ziet zich nu voor het
probleem gesteld dat niet alle
groepen jongeren gelijk worden
behandeld.

Anderhalf jaar geëist
voor heroïnesmokkel

Met een halve kilo de grens over in Landgraaf

een pakje gegeven en gezegd dat
hij de grens moest overlopen.

De wetswijziging die in voorberei-
ding is, heeft betrekking op 1800
studenten van 25 en 26 jaar, voor
wie in het derde kwartaal van 1888
recht op kinderbijslag bestond.

Financiën werkt met het mil
terie van sociale zaken aan'nota over het stimuleren van'
xibele beloning. Het stuk zou
korte termijn naar de Twe1
Kamer moeten. Onlangs die'
staatssecretaris Koning (Fin
ciën) bij de Kamer al een W
voorstel in waardoor werK
mers opties op bedrijfsaand*
kunnen nemen; van de waii
daarvan is 750 gulden per )
belastingvrij.

Voor de zogeheten 'huishoudkin-
deren' blijft de leeftijdsgrens van
25 jaarvan toepassing.

„Maar u had toch kunnen denken
dat het om verdovende middelen
zou gaan," vroeg president mr No-
let. De verdachte claimde echter
nog nooit met iets dergelijks in
aanraking te zijn geweest.

MAASTRICHT - „Hoe kan
iemand zo dom zijn. Als je het pro-
ces-verbaal leest, kan je bijna niet
anders concluderen. Maar de ver-
dachte ontkent schuld. Hij voelt
zich niet schuldig omdat hij de op-
zet niet had." Met deze woorden
verdedigde raadsvrouwe mr Ha-
zen de 24-jarige R.K., die ervan
wordt verdacht op 14 september
een pakje met een halve kilo hero-
ïne in Landgraaf over de grens van
Nederland naar Duitsland te heb-
ben gebracht.

Verdrag gesloten
met Groot-Brittanni
over drugsbestrijdin

R.K., van Turkse afkomst, sprak
geen Nederlands en probeerde via
een tolk duidelijk te maken aan de
president van de arrondissements-
rechtbank dat hij niet had geweten
dat er heroïne in het pakje in zijn
broeksband zat toen hij door de
douane werd aangehouden. „Ik
wilde alleen maar naar West-Duits-
land om daar politiek asiel aan te
vragen."

Het hoge gewicht van het pakket
en het feit dat op het lichaam van
de verdachte ook nog een papiertje
met herome werd gevonden liet de
officier meewegen in zijn eis: een
jaar en zes maanden gevangenis-
straf met aftrek van voorarrest.

Officier van Justitie mr Van Bu-
chem achtte het bewijs van R.K.'s
schuld echter overtuigend bewe-
zen. „Zo hij het al niet heeft gewe-
ten dat het om verdovende midde-
len ging, dan heeft hy dat risico
duidelijk op de koop toe geno-
men."

Voor de vele blijken van medeleven na het overlij-
denen voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst
en crematieplechtigheid van mijn onvergetelijke
vrouw en onze lieve moeder

Toos Moes-v.d. Laar
zeggen wij vrienden en kennissen onze hartelijke
dank.

Lute Moes
Danny en Antien

Hoensbroek, december 1988

Het is nog steeds moeilijk te begrijpen en te aan-
vaarden datmijn lieve manen onze fijne pap en opa

Jan van Meersbergen
niet meer bij ons is.

Mevrouw E. v. Meersbergen-Aerts
kinderen en kleinkinderen

Wij willen hem speciaal herdenken in deplechtige
eerste jaardienst, die zal worden gehouden op zon-
dag 11 december 1988.om 11.00 uur in de kerk van
St.-Jan de Doper te Eygelshoven.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve en
onvergetelijke man

Sjef Crombach
zal plaatsvinden op zondag 11 december 1988 om
10.30 uur in de parochiekerk van Sint-Martinus te
Welten-Heerlen.

Mevrouw G. Crombach-Kemmer
Heerlen, Benzenrade 37

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot, vader en grootvader

Ger Smink
zal plaatshebben op zondag 11 december as. om
11.00 uur in de parochiekerk Maria Onbevlekt Ont-
vangen te Amstenrade.

Mevrouw E.M.L. Smink-Kruitwagen
kinderen en kleinkinderen

Rectificatie dankbetuiging
mevrouw

Ella Scholten-Pütz
De zeswekendienst zal worden gehouden op maan-
dag 12 december as. om 18.30 uur in dekerk van de
H. Moeder Anna, Bekkerveld-Heerlen.

t Frans Rasquin, oud49 jaar, echtgenootvan Mar-
griet Bindels. Maastricht, Fons Olterdissenstraat

75. Corr.adres: Eikenhoven 84, 6225 GT Maastricht.
Eucharistieviering in de parochiekerk van de H.
Anna, Via Regia-Maastricht op vrijdag 9 december
om 11.00 uur. Er is geen condoleren.

tJan Vrijhoeven, oud 66 jaar, weduwnaar van
Tina Falise. 6211 BD Maastricht, Antonleten-

straat 9. Corr.adres: Peerboltestraat 1, 6221 TB
Maastricht. De crematieplechtigheid zal gehouden
worden op vrijdag 9 december om 14.00 uur in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1, Geleen. Er
is geen condoleren.

tMartien van der Wijst, oud 71 jaar, echtgenoot
van Dora de Mol. 6221 TX Maastricht, Bloemen-

weg 122. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 9 december om 11.30 uur in de parochie-
kerk van Joannes Bosco te Akerpoort-Maastricht.
Er is geen condoleren.

tJohannes Mullenders, oud 75 jaar, echtgenoot
van Anna Vrancken. 6231 GL Meerssen, Burg.

Murisstraat 60. De eucharistieviering zal plaatsvin-
den vrijdag 9 december om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Joseph Arbeider te Meerssen. Er
is geen condoleren.

tJosephine Kuppers. oud 77 jaar, weduwe van
Mathias Fonteijn. Corr.adres: T.H. Mommers,

Maarten Trompstraat 12, 6372 VRLandgraaf. Maas-
tricht, Grimbeertstraat 52A. De uitvaartdienst zal
gehoudenworden vrijdag 9 december om 14.00uur
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van
Goede Raad te Malpertuis-Maastricht. Er is geen
condoleren.

tAnna Veenhof-Clermonts, oud 102 jaar. Maas-
tricht, Achter de Hoven 25. Corr.adres: Lijster-

straat 58, 1521 XC Wormerveer. De teraardebestel-
ling in het familiegraf heeft op haar verzoek in stilte
plaatsgevonden.

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -
wassen - HiFi-stereo

kleuren-tv - video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarige apparaten uit de
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting
Elke dag nieuwe

aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Elektrolux-

stofzuiger Z 455
Geen ’ 498- of ’ 398-

-maar ’ 98-
Maar ook:

4 Hotpoint-drogers 9300,
per stuk geen ’ 498- of

’ 348- maar ’ 298,-.
Maar ook:

3 AEG-koelkasten, 175 Itr.,
3 sterren, automatische

ontdooiing, per stuk geen

’ 898- of ’ 798-
-maar ’ 498-

Maar ook:
6 Austria-wasemkappen

7060, per stuk geen

’ 298-of ’ 128-
-maar ’ 78,-.

Maar ook:
3 Philips-wasautomaten
AWB 978, per stuk geen

’ 1550- of ’ 1098-
-maar ’ 798,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg! 045-254049.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S.TeI. 045-411480.
Te k. Ford ESCORT KR 3 I
met ABS radio, bwj. '86,
km.st. 16.000 in nw. staat.
Vaste pr. ’ 23.500,-. Tel.
045-724137 na 17.00 uur.
Ford Scorpio 20 CL, '87;
Ford Sierra 1800Laser, met
gas, '86; Ford Fiësta 1100
CL, '86; Opel Rekord 20 S
Berlina, '84; Opel Kadett
1200 GLS, '84; Opel Corsa
1200LS, '85; Toyota Corolla
1300 DX, 3-drs., '85; Toyota
Corolla 1300 stationcar, '86;
Mazda 323 de L, 3-drs., '84;
Fiat Panda 45 CL, '85; Hon-
da Jazz, '85; Ford Taunus
1600 Bravo, '82, ’4900,-;
Opel Ascona 1600 de L, '82,

’ 6500,-. Garantie, financie-
ring, inruil en APK. Auto-
bedrijf P. VEENSTRA,
Rotterdamstraat 98, Heer-
len, tel. 045-725806, na 18
uur tel. 045-312059.

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., schuit/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 k. DATSUN 160 B, zil-
vermet, 4-drs., le eig., met
radio en trekh., le lak,
i.z.g.st, bwj. '80, APK tot
'89, ’2450,-. 045-323178.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW enz. Robby's
auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
AUTO's te k. gevr. Loop-,
sloop-, schadeauto's. Bet.
’4OO- tot ’15.000,-. Bel.
045-422217.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO U belt wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
VOLVO 264 autom. nieuw-
staat '80. Tel. 04490-17313.
T.k. MAZDA 323 1.4 autom.
eind 79, APK gek. Pr.

’ 1850,-. 04490-22689.
LUCAR Automobielen Oc-
casions-centrale, Kerkrade,
Mercedes 190E wit type '87
verlaagd schuifdak enz.:
Mercedes 200 '87 rood
26000 km gelopen nieuwst!
Mercedes 350 SLE sport
div. ace.' Mercedes 300 die-
sel .83 zilver; HondaAccord
laatste nieuwe type 4-drs.
EX uitv.; Honda Prelude
'85, EK 4 wld., rood met.,
alle ace.- Honda Civic '85
zilver; Honda Accord '83
nieuw model EX uitv.; VW
Golf '85,4-drs. wit 1600 CC;
VWPassat combi '86 brons;
Mitsubishi Turbo station,
zeer snelle coupé type '83;
Mitsubishi Galant EX '85
brons, 4-drs. GLX; Toyota
Ceüca ST '85 groen met.
27.000 km. gelopOen; Audi
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 WB5; Nissan
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 5'84rood, spatbordschade
koopje, jeep type Rancho
2x'Bo/'B3 zilver; BMW 320
2x v.a. ’ 1500,-'OpelKadett
1300 model GSI rood 15
mnd. oud ’lO.OOO- onder
nw. prijs. Div. inruilwagens
v.a. ’750,- met APK, inruil
en financiering, erkendAPK-station, alle repara-
ties. Speciale aanbiedingen
van accu's, uitlaten en ban-
den. Hoge kortingen! Ger
Lukassen Auto's Holzstr.
67. Kerkrade, 045-456963.

Te k. VW KEVER, 74,
APK-gek., orig. lak. zeer
mooi, ruilmotor, ’ 1900,-.
Parmentierstraat 3, Heer-
len, na 18.00 uur.
Te k. z.g.a.nw. zeer mooie
TOYOTA Starlet 1.0 DX
"star", bj. '86, rood, km.st.
15.000 m. acces. Pr.

’ 13.000,-. Mevr. v. Nuys,
Kern 11, Schinveld. Tel.
045-251668.
BMW 318, type '82, bj. 76,
uitgeb., sportvelgen, vr.pr.

’ 2250,-. Tel. 045-726013.
Ford FIËSTA 1.1 L, bj. 79,
APK, i.z.g.st, ’2150,-. Tel.
045-720951.
Te k. Opel KADETT 12 S,
bj. '80, 100%, APK tot '89.
Tel. 045-419749.
Ford ESCORT 14 CL rood
rs uitgebouwd, rs velgen,
bjr. '87. Tel. 045-315622.
Te k. Opel KADETT GSI,
bj. '85, vele extra's, o.a.
sportwielen, prys
’17.900,-. Boven Devoon-
straat 4, Zeswegen-Heerlen.
Te k. GOLF 1300 C, bj. '84,
veel access., koopje! Tel.
045-726716.
Wegens omst BMW 730,
79, APK, LPG, aut., schade
deur. Zr. Paladiaplantsoen
28, Meerssen.
Tek. BMW 320/6, grijsmet,
t. '81, LPG, mooie auto,
’6250,-; Fiat 127/900 cc,
3-drs., nw. type '82, ’ 3950,-.
Tel. 04498-54651.
BMW 316 '87- BMW 316
autom. '85; BMW 320 i '85;
BMW 318 i '85lBMW 318 i
'81; BMW 524 TD '85; Mit-
subishi Colt GLX '87; Ford
Escort 1300 CL '87; VW
Polo coupé sprint '86' Opel
Kadett 13 S '85; Fiat Uno 55
'84; VW Golf 1600 '83; Re-
nault Fuego GTL '81; VW
Derby 79. Autobedrijf
Reubsaet Op de Vey 47-49,
Geleen. Inr., gar., fin. Tel.
04490-44944. Uw adresAPK
keuring, alle auto-rep.
Te k. zeldzaam mooie
ROVER 3500 autom.,
z.g.a.n., vaste prijs ’ 6500,-;
event. inruil mog. Tel.
04490-38119.
T.k. Opel KADETT 1.6 die-
sel HB '84, APK v.v. stereo,
elec. ant, dubb. spieg., z.
zuinig. Pr. ’8950,-. Tel.
04490-7861.
FORD Escort KR 3 veel ex-
tra's '81, goedkoop. 04490-
-22010.
T.k. Opel KADETT bjr. 79
gas en APK ’ 2350,-. Baron
Makaystr. 65, Heerlen. 045-
-728454.
Te k. PEUGEOT 305 GR bj.
'80, APK 8-'B9, LPG. Pr.
’BOO,-. Tev. R4GTL bj. '80
opknapper. 04451-2375.

11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

Te k. GOLF D bwj. '77, nw.
motor en extra's. Na 18 uur
bereikb. 045-271744.

2CV6
Special blauw '83
Club blauw '83
Club rood '84

Visa.HLblauw '82
Chrono wit '83
11REwit '86

BK
14wit '83
14wit 86 '87
14Ewit '86
14RE.. '858687
19Ewit '86
14Royal '86
14Leader '86

Diversen
Honda Prelude '81
OpelKadett '81 '86
OpelAscona '83
VW Passat CL-5 (var.) '83

Citroen Van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62
Maastricht, 043-215154.

Te k. Opel RECORD 2.0 S,
okt. '83, goudmet., met ge-
tint glas, trekhaak, radio,
verzwaarde veren, km.st.
118.000, i.z.g.st met Opel
gasinstall. Prijs ’11.000,-.Voor afspr. bellen 045-
-411924. Romeinenstr. 19
Kerkrade.
Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. Mazda 323 HB
1.3, bj. '81, '83; Mazda 323
HB 1.5 GT, bj. '83; Mazda
323 HB 1.3 '83; Mazda 323
HB 1.3GLX, '86; Mazda 323
Sedan 1.3 '81, '82, '83, '84,
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
'83, '86; Mazda 626 HB 2.0GLX_bi. '84; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '86; Mazda 626
HB 1.6 GLX, bj. '84; Mazda
626 HB 2.0 GLX, bj. '87;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '82;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '83;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '84;
Opel Kadett Caravan '84;Opel Ascoria 1.6 S, bi. '84;
Opel Manta 1.8 S HB, bj.'83; Ford Sierra 1.6, LPG,
bj. '85; Ford Sierra 1.8 La-
ser, bj. '85; Ford Escort 1.3
3+6, bj. '82; Ford Fiësta 1.1
L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. I+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX '85.
Goedkopere typen: Ford
Fiësta LI L, 79 ’3500,-;
Honda Accord Aut., '80
’3250,-: Mazda 323, 78 (2x)
vanaf ’2500,-: Renault 5,
'80 ’2950,-; Opel Ascona
16S autom. 79 ’3.500,-.

Veneken-specials
Fiat Panda 34, 1986

rood, 30.357 km
van ’ 9.900,- voor ’ 8.800,-
VWGolf 1600 diesel, 1986

geel, 92.485 km
van ’ 18.500,- voor ’ 14.900,-

Opel Kadett 1600 diesel
de luxe, 3-deurs, 1983, groenmetallic, 91.432 km
van ’ 12.500,- voor ’ 11.500,-

VW Golf 1300 cc, 5-deurs
oktober 1986, blauw, 21.691 km
van ’ 19.350,- voor ’ 17.900,-

Passat, 1600 cc, 5-deurs
blauw, 18.800 km, november 1987, stereoradio
van ’ 31.800,- voor ’ 25.000,-

Audi 100 2.0 E, april 1988
19.300 km, zermatzilver, getint glas,

centrale vergrendeling, enz.
van ’ 62.300,- voor ’ 53.800,-

-± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum Veneken
" Peter Schunckstraat, Heerlen. Tel. 045-412641

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

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

als het gaat om de doeltreffen)
van het systeem waarmee J
Verenigde Staten met gem*
resultaten wordt geëxpefi
teerd.

De raadsvrouwe achtte opzet niet
bewezen, alhoewel de cliënt wel
enig verwijt kon worden gemaakt.
Zij wees ook op het blanco straf-
blad van de verdachte, die overi-
gens zeer weinig over zichzelf had
losgelaten. De uitspraak is op 21
december.

Toen een hem onbekende Turk
met de naam Rashid hem in Genk
hulp had aangeboden, had hij dat
met beide handen aangegrepen.
Vijftig meter voor de grensover-
gang bij Landgraaf had zijn metge-
zel hem echter uit de auto gezet,

LONDEN - Nederland en Groot-
Brittannië zullen een bilateraal ver-
drag aangaan over de inbeslagna-
me van verdovende middelen en
daarbij betrokken geld en goede-
ren. De minister van justitie, mr. F.
Korthals Altes heeft daarover ver-
dere besprekingen gevoerd met
zijn Britse collega Douglas Hurd,
gedurende een tweedaagse ont-
moeting, waarin de misdaadbe-
strijding centraal stond. Het ver-
drag is een nieuwe stap in de toch
al intensieve samenwerking tussen
beide landen in de strijd tegen de
handel in en verspreiding van
drugs.

De bewindsman legde er de
druk op dat Nederland in eerS^stantie het bouwprogramma
nieuwe gevangenissen, dat tot
1990 loopt, wil afmaken. En
minder haast heeft met het z" 1
naar andere mogelijkheden
Groot-Brittannië, waar het \
sterk verouderde gevangef
zen overbelast is.Werkloosheid in

november bijna
niet veranderd

Uit zijn gesprek met minister
is duidelijk geworden dat niJ
Groot-Brittannië het internat^verdrag voor wederzijdse **hulp zal ondertekenen. En d^sloten heeft om mee te doen&
mogelijkheid om op verzoeK.
andere regeringen in eigen la*1

tuigen te verhoren.
schuivingen gering

Niet aan de orde was gekome,
omstreden punt van de kind^,
nografie, in de verspreiding
van Nederland international
kwade naam heeft gekregen'
name in Groot-Brittannië. y
nister zei dat er tussen beid*,
den nu een uitstekende sarne,
king bestaat in de bestrijding
de handel in kinderporno!

Tijdens gesprekken in Londen is
een hele reeks thema's van de mis-
daadbestrijding aan de orde ge-
weest. Onder meer de mogelijk-
heid van elektronisch huisarrest,
waarover in Nederland nog dit jaar
een rapport wordt uitgebracht. Mr.
Korthals Altes vertelde dat men in
Groot-Brittannië op het gebied van
de technische voorzieningen die
nodig zijn voor het elektronische
huisarrest al verder is dan Neder-
land, maar dat ook hier sprake is
van een zekere terughoudendheid

De voor seizoensinvloeden gecor-
rigeerde werkloosheid onder
bouwvakkers daalde met 1.000, die
onder kantoorpersoneel nam toe
met 1.100. De stijging onder onder-
wijzend personeel was zelfs fors,
met 1.500.

DEN HAAG - De werkloosheid
volgens de cijfers van de arbeids-
bureaus is in november met 400
toegenomen tot 678.600. Een jaar
geleden lag de werkloosheid op
679.900. Dat blijkt uit het woens-
dag door het ministerie van sociale
zaken gepubliceerde werkloos-
heidscijfer. De stijging in novem-
ber kwam geheel voor rekening
van mannen (plus 3.200). Onder
vrouwen daalde de werkloosheid
met 2.800.

Van Mierlo
naar DSM

Voor seizoensinvloeden gecorri-
geerd nam de werkloosheid in no-
vember met 1.900 toen tot 680.700.
Hier was sprake van een daling on-
der mannen met 100 en een stij-
ging onder vrouwen met 2.000.

Vooral als het gaat om cOn;
aanwijzingen. Dat is ook hel
trale punt, aldus mr. Korth3'

tes.HEERLEN - Een delegatie van de
politieke partij d'66 zal vrijdag 9 de-
cember een werkbezoek brengen
aan DSM. Hierbij zal onder meer de
voorzitter van de Tweede Kamer-
fractie, de heer van Mierlo, aanwe-
zig zijn.

,Wij kunnen pas in actie kol?
er concrete aanwijzingen zW
heb nooit gezegd dat er in
land geen kinderpornografie ,
wordt dat wel beweerd. Ma^kunnen alleen tot daden oVe
als blijkt dat er strafbare feitf.^
gepleegd", aldus de bewin^j
"Nu wij onze wet hebben y
past, is er duidelijk sprake
meer doeltreffende bestrijdin»

Aan de orde zullen komen de voor-
genomen privatisering van DSM,
het milieubeleid, en de 'strategische
planning' voor het bedrijf in de ja-
ren negentig.

Naar leeftijd bezien daalde de voor
seizoensinvloeden gecorrigeerde
werkloosheid van jongeren tot 23
jaar met 1.600 en nam de werkloos-
heid van de leeftijdsgroep 23-39-ja-
rigen toe met 3.100. Voor oudere
leeftijdsgroepen waren de ver-

Oorzaak is de 'vervuiling' van de
bestanden bij de arbeidsbureaus.
Dat wil zeggen dat er werklozen
staan geregistreerd die dat feitelijk
niet (meer) zijn.

In vrijwel alle provincies steeg of
daalde de voor seizoensinvloeden
gecorrigeerde werkloosheid met
hooguit enige honderden. Uitzon-
dering is de provincie Zuid-Hol-
land, met een toename van 1.400.
Het cijfer van de arbeidsbureaus
wijkt sterk afvan dat van het CBS.
Dat lag in de drie maanden augus-
tus-oktober op gemiddeld 417.000,
wat 39 procent lager is dan het ge-
middelde cijfer van de arbeidsbu-
reaus.
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HEERLEN - In Limburg zijn in de
periode januari/september van dit
jaar meer woningen gebouwd dan
in dezelfde periode in '87. Dit is ge-
bleken uit cijfers van het Centraal
Bureau voor Statistiek. Werden er
in '87 4403 huizen gebouwd, in '88
bedroeg dit 5298 woningen. Opval-
lend is dat vooral het aantal huizen
in de vrije sector aanzielijk steeg.
Hetzelfde geldt voor de premie-
koopwoningen. In de sociale sector
werd minder gebouwd.
Het aantal huurwoningen dat in uit-
voering was steeg van 2167 naar

Limburg volgt hiermee het landelij-
ke beeld. Ook landelijk is een stij-ging te zien in het totaal aantal nieu-
we en in uitvoering zijnde huizen,
waarbij de stijging het grootst isbinnen de vrije sector.

Bij de premiehuurwoningen was
een lichte daling te zien. In '87 wa-
ren er nog 722 van dezewoningen in
uitvoering. In dezelfde periode van
dit jaar waren dat er 512. Het aantal
premiekoopwoningen steeg echter
van 1212 naar 1303.

ging het sterkst. In de betreffende
sector waren 544 huizen meer in uit-
voering dan in het jaar daarvoor.

2377. In de vrije sector was de stij

" Een woningbouwproject in Limburg. De eerste negen maan-
den van dit jaarzijn er in onze provincie aanzienlijk meer hui-
zen gebouwd dan in de vergelijkbare periode van het vorig
jaar. (archieffoto)

Woningbouw in
Limburg gestegen

Vooral toename in vrije-sector
Nieuw festival
amateurtoneel

in Limburg
HEERLEN - Het Overleg Kleine
Podia (OKP) is van plan in sa-
menwerking met de Culturele
Raad Limburg en de Limburgse
Federatie van Amateurtoneel-
verenigingen (LFA) een jaarlijks
terugkerend amateurtheaterfes-
tival te organiseren. Met dit festi-
val, dat de naam 'Limburg in de
kijker' zal kr .gen, wil de organi-
satie het gevarieerd toneelaan-
bod voor het voetlicht halen.
Op deze manier kunnen boven-
dien experimenten en kwaliteits-
bevorderende activiteiten wor-
den gestimuleerd en goede pro-
dukties in Limburg worden ge-
bracht op de diverse kleine po-
dia, vinden de organisatoren.

'Maatregel Deetman is een wurgconstructie'

" Directeur W. Last van de Limburgse ziekenhuisschool: ...nu al moeite om aan de norm te vol-
doen...

J Van onze verslaggeefster

I^ARD - De ziekenhuis-
i'°ol Limburg zal over vier
ir niet meer bestaan als de

$ van
luister Deetman voor hetJtenhuisonderwijs door-
A. Dat verwacht directeurLast van de ziekenhuis-

die het onderwijs ver-
jjSt in acht van de tien Lim-r lse ziekenhuizen. De be-
'"tiging staat opgenomen in
I? Onderwijsbegroting die
gende week door de Twee-

-1 Kamer wordt behandeld.
7*t het bezuinigingsvoorstel
F, dan dreigt per 1 augus-
v 1989 reeds het ontslag vanf van de zeventien part-time

aan de zieken-
Jsschool Limburg in Sit-

-Rteur Last ziet het somber in
r het ziekenhuisonderwijs. Tot

" 'Oe werd bij de toeberekening

" 'formatie-uren en geld uitgegaan"'de piekwaarde, het hoogste aan-'eerlingen dat er op een dag in
i| maand werd begeleid door de
i jenhuisschool. Straks zal het ge-
il 'delde bepalend zijn.
e
i? voorgestelde rekenmethode*t vooral de ziekenhuisscholentj een sterk fluctuerend leerlin-
(^antal en een groot verzorgings-
i ''cd met veelver van elkaar aflig-
I jj»eziekenhuizen, zoals de onze."
II heeft berekend dat de maatre-
*en teruggang van 25 procent zal
*kenen oftewel het ontslag vani 'eerkrachten per 1 augustus '89.

wurgconstructie
wjßens Last is er hier sprake van
jif Wurgconstructie. „Met minder
grachten kunnen we minder
Fangen begeleiden. Minder leer-'Seh zorgen voor minderformatie-
t*l en zo kom je na een paar jaar
ipelf onder de norm terecht."

Ziekenhuisschool Limburg
met opheffing bedreigd

De 'soep' bleek
heroïne te zijn

Vooral toename in vrije-sector
Officier van Justitie eist twee jaar

ene maatregel de hele voorziening
wordt afgebroken voor Deetman
aanleiding zal zijn het voorstel in
heroverweging te nemen. „Voor de
kinderen, die langere tijd in een zie-
kenhuis moeten verblijven is deze
voorziening echt van enorm groot
belang. Zonder onderwijs raken ze -

nog verder - achter, krijgen ze te
weinig begeleiding en komen ze
maar niet uit dat 'ziek zijn."
De Limburgse ziekenhuisschool
heeft het afgelopen schooljaar 776
leerlingen begeleid. De leerlingen
genoten gemiddeld een week of drie
onderwijs van de ziekenhuisschool.

Er waren pieken van zeventig leer-
lingen per dag, die volgens het mi-
nisterie eigenlijk allemaal 2,5 uur
onderwijs per dag zouden moeten
krijgen. „We hebben nu al moeite
om aan die norm te voldoen, met
minder personeel worden we onge-
loofwaardig," besluitdirecteurLast.

MAASTRICHT - De 42-jarige man
uit Valkenburg die twee weken ge-
leden voor de rechtbank in Maas-
tricht moest komen op verdenking
van regelmatige ontucht met jon-
gens beneden zestien jaar is veroor-
deeld tot drie maanden hechtenis
met aftrek van voorarrest en een
proeftijd van twee jaar onder toe-
zicht van de reclassering. Daar de
man in afwachting van zijn proces al
drie maanden had gezeten, is hij on-
middelijk in vrijheid gesteld.

Drie maanden
gevangenis

voor ontucht

brengen. In Kerkrade werd hij ech
ter even later aangehouden.

Tijdens de rechtszitting verklaarde
de verdachte dat hij wist dat hij risi-
co's liep. Hij zei echter door geld-
nood gedwongen te zijn geweesthet
gevaarlijke karweitje aan te nemen.

De officier van justitie mr M.Kol-
kert had een geheel voorwaardelij-ke straf geëist. De Valkenburger
had de jongelui met geld verleid,
maar nooit geweld gebruikt. Een
psychiater had geoordeeld dat de
man licht ontoerekeningsvatbaar
was en volgens de officier had de
man er blijk van gegeven een ander
leven te willen leiden.

MAASTRICHT - „Ik wist niet
dat het heroïne was. Bij mijn
aanhouding moest ik zeggen
dat het om soep ging.", aldus
gisteren een 47-jarige inwoner
van Turkije. Hij moest voor de
rechtbank van Maastricht ver-
schijnen omdat hij op 27 sep-
tember in Kerkrade werd aan-
gehouden met 2800 gram her-
oïne in zijn bezit. Officier van
Justitie mr Van Buchem eiste
twee jaar onvoorwaardelijke
gevangenisstraf met aftrek
van voorarrest.

De Joegoslaaf werd in België we-
gens een gewapende overval, inbra-
ken en diefstallen door de diverse
rechtbanken veroordeeld tot een to-
tale gevangenisstraf van 61 maan-
den. In september keerde hij na een

dagverlof niet terug naar de gevan-
genis, maar vluchtte naar Maas-
tricht. „Ik wilde in Nederland gaan
wonen. In Maastricht vond ik een
kamer en daarom vroeg ik een ver-
blijfsvergunning aan." Op 10 okto-

ber werd hij door de Maastrichtse
politie aangehouden.
De officier van justitie mr Van Bu-
chem kon vanwege de tijd die de
Joegoslaaf nog moet uitzitten, in-
stemmen met het uitleveringsver-
zoek. De raadsman mr Wagenaar
bepleitte daarentegen een afwijzing
van het verzoek, omdat zijn inziens
de nog resterende gevangenisstraf
al de moeite niet waard is.
De advocaat wees op de zes maan-
den gratie waarop de verdachte nog
recht zou hebben en devoorwaarde-
lijke invrijheidstellingsregeling van
minimaal eenderde van de totale ge-
vangenisstraf, waarop hij ook kan
rekenen. Over twee weken doet de
rechtbank uitspraak in deze zaak.

Uitleveringsverzoek voor Maastrichtse rechtbank
MAASTRICHT - België wil dat Ne-
derland een Joegoslaaf, die in het
Huis van Bewaring in Maastricht
vastzit, uitlevert. De man moet nog
31 maanden onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf bij onze zuiderburen
ondergaan. De rechtbank van Maas-
tricht, die zich gisteren over de uit-
levering boog, nam nog geen besluit
over het verzoek, maar oordeelde
wel dat de Joegoslaaf in afwachting
daarvan blijft vastzitten

België wil
Joegoslaaf
terug in cel

r onderwijsbonden hebben uitge-
i*nd dat acht van de vijftien zie-
iin Nederland op
i* manier verdwijnen. Last ver-
P*t dat daartoe ook de zieken-

in Helmond zal behoren,

' onder meer het onderwijs ver-
J& in de twee andere Limburgse
Venhuizen in Weert en Venray.
? 2?u betekenen dat er over een
j?f jaar in geen enkel Limburgs
*enhuis nog onderwijs zal wor-

hoopt dat het feit dat met deze

VOEREN - Het graf van pastoor
Veltmans in St.-Martensvoeren,
is weer gerestaureerd. Er zijn een
nieuw grafbeeld en een nieuw
grafsteen geplaatst. In '84 al nam
het Veltmans Comité zich voor
het grafvan depriester dievoor-
aan stond in de strijd om Voeren
vlaams te houden, te herstellen.

Graf Vlaamse
voorvechter

gerestaureerd

In Voerstreek

De officier van justitiehechtte geen
geloof aan dit verhaal. Vandaar zijn
eis van twee jaar. Over twee weken
doet de rechtbank uitspraak.

Omdat hij niet verzekerd was,
moest hij zelf voor alle kosten op-
draaien. Daarom ging hij bij derden
geld lenen, maarkon dat niet terug-
betalen. Hij en zijn zoon werden
daarop bedreigd en hij werd ge-
dwongen de pakketjes 'soep' te ver-
voeren.

Het reclasseringsrapport maakte
enigszins duidelijk waarom de ver-
dachte dit deed. Na in de jaren ze-
ventig in Duitsland te hebben ge-
werkt keerde hij terug naar zijn va-
derland. Zijn vrouw raakte echter
ernstig ziek en moest in het zieken-
huis worden opgenomen.

Op 27 september vertrok de ver-
dachte met een trein vanuit Keulen
enreisde naar Aken. Toen al had hij
zes pakken heroïne, die hij in Bulga-
rije had gekregen, in zijn bezit. In
Aken stapte hy in een auto en
bracht de verdovende middelen de
grens over. In Nederland zou
iemand op hem wachten en deze
zou de heroïne dan naar België

Het graf bevindt zich nu achter
dik glas en een stevig ijzeren
hekwerk sluit detoegang af. Een
nieuwe piëta siert de grafzerk.
Dat beeld is ontworpen door de
Belgisch-Limburgse kunstenaar
Willy Ceyssens.

Het duurde jaren om het beno-
digde geld voor de restauratie
bijeen te brengen. Nu is het dan
toch zover. Bovendien heeft het
Grammensfonds, een instelling
die naar een andere Vlaamse
voorvechter is genoemd, ook
geld beschikbaar gesteld om het
graf van pastoor Veltmans de
volgende jaren goed te kunnen
onderhouden.

In de nacht van 30 januari 1984
werd het graf volledig vernield
door Franstalige vandalen. De
marmeren grafplaat met de tekst
„Hij streed voor het behoud van
eigen taal en volksaard" was ja-
ren daarvoor al herhaaldelijk be-
smeurd en stuk geslagen. In 1984
werd het piëtabeeld volledig ver-
woest.

Universiteit dringend op zoek naar medewerkers

RL wil onderzoek
invloed palmolie op
hart- en vaakziekten

_e huidige voeding al enige pal-
molie bevat en voorts de ver-
achting dat dit voedselingre-
J*nt in de toekomst aanzienlijk
?' toenemen. Het onderzoek,
f

aarbij de RL een dringend be-
doet op de vrijwllige mede-eerking van deelnemers, is toe-spitst op devraag of het in toe-

.eiriende mate verwerken van
in voedsel al of nietehselijk is.

,aartoe vormt het gegeven dat

- De capaciteits-jfoep Biochemie van de Rijks-
jdiversiteit Limburg start begin
_?Druari een studieproject naar_,e. invloed van palmolie op het
jjsico van het ontstaan van hart-

-Z 1 vaatziekten. Mee aanleiding

De rechter achtte de man schuldig
aan overtreding van de opiumwet,
diefstal door middel van braak en
valsheid in geschrifte. De Kerkrade-
naar had een collectie geluidsappa-
ratuur uit een woning in Kerkrade
gestolen en een partijtje spuiten en
pleisters uit het ziekenhuis in Sit-
tard weggehaald. Tevens had hij te
maken gehad met handel in heroïne
en cocaïne en gemanipuleerd met
vervalste girobetaalkaarten.

MAASTRICHT - Een 27-jarige
Kerkradenaar zal de komende zes
maanden vijftig uur dienstverlening
moeten verrichten. Dat oordeelde
de rechtbank in Maastricht.

Leven gebeterd:
lagere straf

Vanwege zijn sterk verbeterde le-
vensstijl, had de officier slechts een
voorwaardelijke gevangenisstraf
van drie maanden en 120 uur dienst-
verlening gevraagd.

Als voorbereidingvan het onder-
zoek worden voor belangstellen-
den vier informatiebijeenkom-
sten gehouden in het Bio Me-
disch Centrum van deRL aan de
Beeldsnijdersdreef 101 in Maas-
tricht, gelegen achter het zieken-
huis. Die bijeenkomsten vinden
plaats op donderdag 15 decem-
ber om 20 uur; zaterdag 17 de-
cember om 10 uur en om 14 uur
en tenslotte op woensdag 21 de-
cember om 20 uur. Het onder-
zoeksteam verzoekt vooraf even
telefonisch te melden welk van
de vier bijeenkomsten wordt bij-
gewoond. Dat kan gebeuren bij
dr G. Homstra, tel. 043-888455 of
dr A. van Houwelingen tel. 043-
-888595.

Aan de medewerkers wordt na
afronding van het onderzoek alle
gegevens verschaft over hun ge-
zondheidstoestand met betrek-
king tot hart- en vaatziekten.
Voorts wordt onder de deelne-
mers een geheel verzorgde reis
naar Maleisië verloot.

woordigt voor een gezinvan vier
personen een waarde van onge-
veer 30 gulden per week.

De proefperiode van de mede-
werkers start na de carnaval en
eindigt vóór het grote vakantie-
seizoen. Met het oog op de tecon-
sumeren voeding van de RL mo-
gen de deelnemers dan niet lan-
ger dan tien dagen uitstedig zijn.
De verstrekte voeding vertegen-

ging van het bloed na te gaan.
Voorts wordt in die periode
hooguit vier maal gedurende en-
kele dagen urine verzameld om
de stoffen te meten die van be-
lang zijn voor het ontstaan van
hart- en vaatziekten.

Dit betreffen met name vetbevat-
tende producten, zoals margari-
ne, zuivelproducten, brood en
koekjes. In genoemd tijdsbestek
wordt de deelnemers in totaal ze-
ven keer wat bloed afgenomen
om veranderingen in het choles-
terolgehalte en in de stollingsnei-

de medewerking van gezonde
mannen tussen 20 en 45 jaar.
Deze medewerkers krijgen vijf-
tien weken lang voor zichzelf en
hun huisgenoten van de RL
kosteloos een groot aantal le-
vensmiddelen.

* studieproject wordt aange-
lat door hetzelfde team onder

van dr G. Homstra dat
ij'j onlangs het onderzoek heeft
gesloten naar het belang van
u's in de voeding.oor _eze studie vraagt het team
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(ADVERTENTIE)

RT^MMBaSHffiL «mm urn „iijl de glazen thuis.

Stuur mij omgaande de
3 cognacglazen. Ik hebde < ADRES

platgeslagen dop en de | Iingevulde en onderte- | POSTCODE |
leende Euro-IBonkcheque ,
ofgirobetaalkaarttw.v. PLAATS
f6.95 bijgevoegd. jn ges/oten en .-e/oppe vóór I februari 1989 op-

i \ i \ i \ I sturen aan De Kuvper, Antwoordnummer 1695,
fe i £ J —\ | 3100 VB Schiedam. Een postzegel plakken hoeft- niet. U kunt de glazen ook zonder piotgeslagen
«_» mr~> ' dop bestellen. Vraag ons don om informatie.— — __ ___, — — — — — —

(ADVERTENTIE)

I ZELFS DE KERSTMAN IS VOLVERBAZING! I

VAESRADE 100 NUTH TEL.04492 - I 2 I 2 openingstijden: ma. 13 18uur; di. vrij. 918 uur ;_at. 9 I7uur; do. koopavond.

»>__ .

Van onze verslaggever

..



COMPACT-DISC I __."; ~ . ,fï'K, kleuren tv ■midisetmetcompact-disc 1,p.news.d«l I 03 cm platte beeldbuis metrechte hoeken. 39 Voor-
l v Mb-lrontloader. lb Kanalen en I »,_. nn^uu. Mdbn m _.» hr»i_. ■2> 2t «an. Tuner mei am/fm- ■ I keuze-zenders en TELETEKST. Incl. DRAADLOZE■ 4 programma's 14daeen VOOI-f I *> voorkeuze-zenders. Inclusief draad- ■ Uereo. Dubbel Cauelledeck en hi(h-spe—l. APQTAMTtCRPniPMTNir' l\ ,/,Allernieuwste model! 20 i-ugi«ii„i_.»it "JB>=» »wi_i ■ ,„„ .^„j,,^^^ Prijs bij inrun D0s_.h,s ■ Plnlensr*ler. COMPACT-DISC met difilaal filter en ■ I A'i,ANUiBtUItINI_NO.

nummers programmeer- I programmeerbaar. HQ-systeem. ■■ 4« overs.mpiin,. mcl. boxen. nu .__, __^JBfl!_|__h
voudige zoel_nelheid I BED nu Ir-^^^_____-=-----_______i^l I -~. ■■:■ I H__^^^^^^"*'^ssiêP^-l

i^Ml_ï._^^^^^^^^^^^^^T^^^Alï-DMAAI^B
______É_-f^^^^^^^\XTO_lV/i\*rliWa_B_B STOFZUIGER type S-227 I 3-weg systeem __■_________■___! Volautom. wasautomaat voorzienff ,„ r _^_WJm^tiWiimSk I Zeer krachtige 11 50 watt motor. I met afneembaarl_____T__f?B van aUe programma's. Toerental IDe electro-afdeling bezorgt gratis aan tIUIS!

__^f9___fi KÉÜ siang geheel draaibaar, kema- I front. ■ _»■ I^ll centrifuge 400. Adv. pr. f 799,-. Alle artikelen met volledige garantie en
■EJJÉÉ ! KEUR. Adviesprijs f. 529,- I Max, vermogen n _____■I IStC" ~~" ~~■ service. Zolang devoorraad strekt.

yg^AJ-fcüugff^ni biel hu|Ps,ukken Nu„v°or I 125 watt. „____^_rtS^l I Afwijkingen in afbeeldingen voorbehouden.
mÊmmmwmmmWaimWWfM .__-.1W.il INu voor l^___llpßpïll \W*ll__^l__C^®~

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf

’ 0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-lipsfabriek) Tel. 045-423641.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
te k. jongezwarteKIPPEN.
Bij 10 stuks 1 gratis. Zolang
de voorraad strekt. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53 B Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Te k. DOBERMANN, 6
mnd. oud, met stamboom.
Tel. 045-318334.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERTJES, zeer klein. Tel.
04490-71833.
TE k. BOUVIERPUPS m.
stamb.. ontwormd en
geënt. Tel. 045-258825.
T.K. 2 ROTTWEILERTE-
VEN met stamb. HD-vrij.
Lief v. kind. Goed waaks,
goedkoop. Geen prijs per
tel. 045-723768. Kapelweg
64, Heerlen.
Wegens omstandigh. goed
tehuis gezocht voor zeer
mooie HERDER en cocker-
spaniel. Tel. 04490-38119.
Gratis af te halen 2 FOX-
TERRIERS, 4 en 2 jaar.Tel.
045-244290.

Te k. MECHELSE HER-
DER, teef, 9 wkn. oud. Tel.
045-720129.
PAARDEDEKENS af ma-
gazijn. Nergens goedkoper.
Zat van 10 tot 16 uur. Sit-
tarderweg 72A, Heerlen.
Te k. BOUVIERPUPS,
geënt en ontwormd, mooi
en goedkoop. Tel. 045-
-2295f9.
Zeer mooie lerse SETTER-
PÜPS met stamboom te
koop. Tel. 045-221268 of
244145.
Jonge langharige TEC-
KELTJES, 8 weken.
Schandelerstraat 18, Heer-
len, tel. 045-725644.
Zeldzaam mooie BOB-
TAILPUPS te k., met
stamb. en garantie, ingeënt
en ontwormd. Tel. 04920-
-40319.
Te k. handtamme, spreken-
de PAPEGAAI ’ 400,-.
Kerkstr. 33, Übach o.
Worms,
Tek. zwarte CHOW-CHOW
8 mnd. oud, teefje. Tel.
04498-56198.
T.k. zeer mooie SCHOTSE-
COLLIEREU, 2 jr. Tel.
04490-24485. '
Te k. te BRUNSSUM nabij
het centrum, in uitst. staat
ruim app. Ind.: hal, grote
woonk. met open moderne
aanb.keuken, bergkast, bal-
kon, grote bergruimte, leverd.: overloop, slaapk., be-
tegelde badk. + toilet en
vaste wastafel, aansl. voor
wasm_, gas-c.v., CQ dir.
aanv. Tel. 04758-2232/Na 18
uur.
Te k. centr. Heerlen BE-
LEGGINGSPAND 1972,
huuropbr. netto ’24.280-
-p.j. In perf. staat v. onderh.
Vr.pr. ’205.000,-. Inl. 045-
-711617.

BRUNSSUM M'tl I
terstr. 148, halfvrijst. vtf I
huis voorzien van alle ~_;
makken. Prijs ’ 103.0 'Zonder aanbetaling w
de netto-woonlast fe’5OO- p.mnd. Verhuis»i
ten ad ’2OOO,- nemen!i
voor onze rekening. IJman & Partners Vastg'
Tel. 045-728671/727173^ Hl
Te koop in centilal
BRUNSSUM: goed d
derh. groot halfyitg
woonhuis met grote tui_. idubbele garage. Ind.: p*
.kelder, entree, woo'! 1
mer, werkkamer, compfti
keuken mcl. app., toilet 30
verd.: 3 slaapkamers, lj>:
kamer met hgbad en < 20
che, 2e toilet- 2e vero 45
slaapkamers. Zeer gesc Uu
voor woning met prak *n
ruimte. Mogelijkheid i<
uitbreiding. Vraag]*’325.000,- k.k. Inl. B»o
Heerenweg 316A, Heel-ei.
045-210101. M
SPEKHOLZERHEIDE '2Patronaatstr. 96, groot e
taal gerenoveerd tuS *huis, bestaande uit 2 fr %.woonruimten. Aanzien!,woonlastenverminderin 'door verhuur van li
woonruimte. Prijs sW.I:
’149.000- k.k. Wiimai"0Partners Vastgoed. Tel.\728671. /j.

Havep OVERALLS, 2 S „C
’lOO,-. P. Raeven.Tel.il,;
322741. j|(
Te k. jonge HENNEN. «
straat 20 Dicteren. *04499-1341. _«■
Te h. PAARDENST L.!
LING, ’350,-. Tel. 'ï
412852. Jl
Te k. gevr. TRACTOR,; «t
pk, i.z.g.st, bwj. en pri|».
gave. Br.o.nr. SB 017 1».
burgs Dagblad, Fr. En*,
laan 4, 6371 GV Landgr -

Te k. VOUWWAGEN merk
Holliday. 6 tot 8 pers.

’ 1500,-. Na 18 uur, Bilder-
dijkstr. 4, Heerlen-Molen-
berg^
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.

Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.
KERSTSNUFFELMARKT z.
18 dcc. 't Plenkhoes, Geleei
Alg. MASSAGE door
charm. masseuses, van al-
les wat en nog veel meer!
045-228738 (Geen sex).

____________________________!_____!-_______-,__,_

tempo-team
uitzendbureau

heeft werk voor

een MTS'er
werktuigbouwkunde
voor een rubberverwerkend bedrijf in
de omgeving van Heerlen.

Wij zoeken kandidaten die een
afgeronde MTS-opleiding
werktuigbouwkunde hebben, met een
leeftijd tussen de 18 en 23 jaar.
De kandidaten zullen te werk worden
gesteldd op de ontwikkelingsafdeling,
waarbij ze in dagdienst moeten
functioneren.
Het is gewenst de militaire dienstplicht
te hebben vervuld.
Tevens is er een praktisch gerichte
instelling noodzakelijk, aangezien de
aard van de werkzaamheden o.a.
zullen bestaan uit machinebankwerken
en andere handmatige arbeid.
Kandidaten die aan bovenstaande
voorwaarden voldoen, worden
dringend verzocht te reageren.

Vraag voor meer informatie over deze
vacature naar Harry Hollanders,
afdeling technisch personeel, tel.
045-719940. Of kom langs.

101214___ _____________________i

<2__3l ProvincieH Limburg
ma-nd-ing GedeputeerdeStaten
m 182/43-38 maken bekend, dat op 17 november 1988 bij

hen is binnengekomen de aanvraag d.d.
16 november 1988 (ingeschreven onder nr.

BR 55943) van Asfalt CentraleLimburg om
vergunning ingevolge de Hinderwet en de
Wet geluidhindervoor het wijzigen van de
installatievoor het producerenvan asfalt-
mengsels gelegen Heidekampweg 2,Stem.
De aanvraag en andere ter zake zijnde stuk-
ken liggen ter inzagevan 9 december 1988
tot 17 januari 1989 en wel: -in het Provincie-
huis te Maastricht (bureau Bibliotheek) tij-
dens dewerkuren (van 27 december 1988
tot en met 2 januari 1989 is hetProvinciehuis
gesloten); - in het gemeentehuis van Stem
tijdens de werkuren en bovendien dinsdags
van 17.00 uur tot 20.00 uur na tel. afspraak
(04495-1888 tst. 278), alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsen tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteldtegen J
de beschikking op de aanvraag. Tot uiterlijk
10 januari 1989bestaat de gelegenheid ge-
motiveerde bezwaren tegen het geven van
de aangevraagde beschikking mondeling in
te brengen, waarbij alsdan een gedachten-
wisseling kan plaatshebben waarbij ook de
aanvrager aanwezig kan zijn; daartoe dient
tijdig (eventueel telefonisch: 043-897653)
een verzoek bij Gedeputeerde Staten te zijn
ontvangen. Tot uiterlijk 17 januari 1989 kun-
nen tegen het geven van de aangevraagde
beschikking schriftelijk gemotiveerde be-
zwaren worden ingediend bij Gedeputeerde
Staten, Postbus 5700, 6202 MAMaastricht,
onder vermelding van het nummer van de
aanvrage. Degene die een bezwaarschrift
indient, kan verzoeken zijn persoonlijke ge- i
gevens niet bekend te maken. Alleen dege- \
nen, die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en een iederdie i
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, kunnen bezwaren tegen ■de ontwerp-beschikking indienenen zijn later J
tot het instellenvan beroep gerechtigd. ,
Maastricht, 8 december 1988. (
1—

De massage van VERONI-
QUE is uniek. 045-228481
(geen sex).

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

at. 17 dcc. Hanenhof, zond.
n. Inl, 073-420966.
Te k. 2 PVC ROLLUIKEN
142 h. x 100 br. ’2OO,- sa-
men. Na 18 uur Bilder-
dijkstr. 4, Heerlen-Molen-
berg^
Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230, 24-uurs service.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Te k. gevr. DICTEER/UIT-
WERKAPPARAAT. Tel.
045-421376 na 15.30 uur.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen enro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.
Gezocht: NAAKTMODEL
m/v voor cursus modelte-
kenen/schilderen. Informa-
tie: stg. Kreativiteitscen-
trum Heerlen, tel. 045-
-718072.
No Lift Nails. Hebt u last
van doffe, gebroken na-
gels? Nu, dit is de oplos-
sing, ook voor u. Mooie lan-
ge nagels, een sier voor
iedere vrouw, zeker met de
feestdagen. NAGELSTU-
DIO „Josita", tel. 045-
-410647.

INTERART, antiek Sim-
pelveld, een van de mooiste
collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen, o.a. 1 en 2 drs.,
vitrines, eethoeken, salon-
tafels, secretaires, cylinder-
bureaux enz. alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel: 045-
-443161.
Decembermaand antiek-
maand. Deze maand heb-
ben wij een extra grote
nieuwe voorraad antiek uit
Frankrijk binnengekregen.
WijshofT Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum, tel. 045-
-211976. Geopend: dond.,
vrijd., zaterd. en ZONDAG.
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
debetere meubelen voor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nutn. Don-
derdag koopavond. Tel.
045-243437.

Repr. weduwe, 60 jr.,z.k.m.
eerl. WEDUWNAAR, zachtkarakter. Br. m. verm.
tel.nr. ond.nr. HO 644 Lim-
burgs Dagblad, Kouven-
derstraat 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Jong, vlot echtpaar zoekt
leuke VRIENDIN. Ook
voor vakanties. Br.ond.nr.
MA 524 LD, Stationsstraat
27, 6221 BN Maastricht.
De VRIENDENCON-
TACTLIJN ook voor reis-
fenoten. Bel Arme, 070-

-61959.
Dond., vrijd., zat. en zond.gez. DANSAVONDEN in
café de Pijp, Maastrichter-
laan 4, Übach o.Worms
(Landgr.) 045-312912.
ALLEENSTAANDE: he-
den gezellige dans- en con-
tactavond met d.j. Richard
in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur.
Eldorado Spaubeek, elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week En-tree.
Tel. 04493-4193.
EENZAAM doeer wat aan.
Bel huw.rel.-bem.bur. Ge-
luk. 04498-54604 of 045-
-211948.
Jongeman 48 jr. zoekt dito
JONGEMAN voor vak. in
Wenen, periode maart/april
'89. Homo geen bezw. Br. o.
nr. XE 033 L.D. Markt 42,
6461 ED Kerkrade.
Jongeman, 27 ir., zoekt ken-
nism. met leuke jonge
VROUW. Kind geen be-
zwaar. Ik ben in net bezit
van een auto en heb vast
werk. Br.m. foto op ere-
woord retour. Br.o.nr. XE
035 LD, Markt 42. 6461 ED
Kerkrade.

__B_Lv..-____ MBSsSSv'."' ."__£. *___>'■ 'wwf^""''t. E__ïkB_?hSï_s_sj_Sv^: .^ . ___3_____3B? Wi__^ffi!_Si_. .'ixï, ■W-ScS-ó ■t_wb_3___| V
____E'^____ _____S__pm^' -~ j a __fï"' '- "_vB__f?j L^_^C_-_yißr^P^^^^__a>y. _tö__r\V^' _$!ïvÈfti_' -^^_w^ '^Ki^SwSoë&'S^ VSÏ-_C"'- ■ " OwS"*^'*'■ kl^3v^i7^'v?B^^^^^-_/^'—_^^^_^^-.' BSSBCB^-^"'''^__óJsS(^ ■^■jJSSuS__ffi*B__^'^^ ___J__W_J__^

re Nu een Panda of Uno rijden 3
■ maar pas betalen in 1990 * I

CC-l 11-iPPy dlCl. É3l: X^^iliiJMlßF^ schappen. Bijzonder om zijn sefcowe viercilin-

cataloguswaarde van de nieuwe auto en niet meer M^^mHHL sis die zorgt voor uitzonderlijke binnenruimte. WJimw

hSÉm _ SlinPriPlirP inrill'l P^^ De zakenlimousine die imponeert door zn

dige auto als u hem voor een nieuwe Fiat SgnttS __f_____f.____i ____fl motor met katalysator. Zijn stuurbekrachti-
gaat inruilen. Temeer een argument om uw MM %W g'ng en 'n nooëte verstelbaar stuur. Zijn prijs
autotemperament nog dit jaareen happy end mmmm ftijll^^^B Wfj en zeker de leaseprijs, vanaf f 922,- excl.

W- m Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

MË Kom naar de Fiat '88 Finale tot en met 2 januari a.s. bij elke Fiat dealer. BBEfO
mWÊ^^^M^.y^Ê^^mÊm^^mMii ._~ +, 'MêêsM^^k^^^Ê^éf f twsml 'm\ ___#//j .1 < &*&JSSmwmW

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 GELEEN: SITTYCAR
GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF
KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045- 41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 SITTARD:

SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44
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Van onze correspondenten van basisschool 't Pannesjop aan
de Eindhovenstraat in Heerlen.

New Wave-café
naar Nova

Zembla
Van onze verslaggever

HEERLEN - Nu de gemeenteraad
van Heerlen heeft geweigerd de be-
stemming van het pand Akerstraat
88 te veranderen, zodat Zymose er
café-activiteiten voor jongeren kan
houden, zullen die activiteiten waar-
schijnlijk verhuizen naar jongeren-
centrum Nova Zembla in Heerlerhei-
de. Het gaat hier met name om het
New Wave-café.
Met 25 stemmen tegen en slechts tien
voor (college, klein links en drie
PvdA-raadsleden) verwierp de raad
dinsdagavond een voorstel om de
weg te effenen voor de activiteiten in
het voormalige Inpoetgebouw aan
de Akerstraat. Dat het voorstel niet
door de raad zou komen werd alge-
meen wel verwacht, aangezien om-
wonenden herhaaldelijk hebben ge-
klaagd over overlast, met name op
avonden als het New Wave-café open
is. Nog niet zo lang geleden werden
er ook grafzerken op de algemene
begraafplaats omver geduwd en
werd een glas-in-loodraam in 'de ge-
dachteniskapel vernield. Hoewel
niet bewezen worden deze vernielin-
gen toch in verband gebracht met de
activiteiten in Akerstraat 88.

Respecteren
„De bestemming van Akerstraat 88
is dienstverlening, om de activitei-
ten en dan met name café-activitei-
ten voor jongeren te laten voortbe-
staan, moet de bestemming gewij-
zigd worden. Ik denk dat we het be-
sluit van de gemeenteraad om dat
niet te doen moeten respecteren. De
gemeente Heerlen is wel op de
hoogte van ons voornemen om deze
activiteiten dan te laten verhuizen
van de Akerstraat naar jongeren-
centrum Nova Zembla in Heerler-
heide. Er is voor ons geen andere
oplossing." Dat zegt directeur Jan
Tuinstra van Zymose.
De mensen van het New Wave-café
lijken niet zo blij te zijn met dit
voorstel, zij willen liever in het cen-
trum van Heerlen blijven dan te ver-
huizen naar Heerlerheide.

" In de Laurentuiskerk te Voe-
rendaal wordt zondag vanaf
17.30 uur een adventconcert ge-
geven, waaraan alle lokale koren
meewerken. Naast het Voeren-
daals Mannenkoor treden het
jongerenkoor 'The Young Voi-
ces' en het gemengd koor 'Inter
Nos op, waarna Leon Berben en-
kele kerstcomposities op het or-
gel uitvoert. Na de pauze voeren
het Dameskoor, het gemengd
kerkelijk zangkoor 'St. Ceacila'
en een ensemble van harmonie
'St. David' op hun eigen wijze
kerstliederen uit.

Evenementen
Hieronder een overzicht van
kerst- of adventevenementen die
komend weekeinde worden ge-
houden in de regio Heerlen

bioscopen
HEERLEN
«al: Die Hard, dag. 15 18.15en 21 uur,
|di geen middagvoorst. Rivoli: Co-#g to America, dag. 15.30 18 en 20.30
if' ma di geen middagvoorst. Bambi,
Pf° Wo 14 uur. Maxim: Midnight Run,
3J- 15 18 en 20.30 uur, ma di geen mid-
Mjoorst. H5: U2: Rattle and hum, dag.
ïW> 19.15en 21.15 uur, zo ook 16.30uur.
Joframed Roger Rabbit, dag. 14 15.15
< j0.15 en 21.30 uur, za zo ook 16.30 en
g 15uur. A world apart, dag. 14 18.45en
C 'ur, za zo ook 16 uur. Good morning
IC "nam, dag. 18.30 en 21 uur, do vrij
"di ook 14uur, zo ook 16 uur. Jungle

IJ jk, za zo wo 14.15uur. De Spiegel: Os-
B Jone, vrij t/m ma 21 uur. Gebroken
angels, za t/m ma 23.30 uur. Kinder-
I ''huis De Spoel: De koning en de vo-;^ 2a 15 uur.

SCHAESBERG
[ 'jjokino: Coming to America, vrij t/m
J« uur. Biloxi Blues, vrij t/m zo 22.15Hr> zo ook 18 uur.

MAASTRICHT
\ *i: Die Hard, dag. 14.30en 20.30 uur,

*o ook 18 uur. Bambi, za zo wo 14.30
'■ Midnight Run, do vrij ma di 14.30
21 uur, za zo 18.15 en 21 uur, wo 21

r-18 Again, dag. 14.30en 21 uur, za zo
* 18.30 uur. Coming to America, dag.
3|J en 21 uur, za zo ook 18.15 uur. Ci-
*>a-Palace: Who framed Roger Rab-

dag. 18.45 en 21.15 uur, za zo ook
*0 uur, zo ook 14 uur. Big Business,
6 18.15 uur, za zo ook 16.15 uur, zo
* 14 uur. Good morning Vietnam,
«"18.45 en 21.15uur, zo ook 16.15uur.1 ondraaglijke lichtheid van het be-
*n> dag. 20.15 uur. Junglebook, zaJ0 uur, zo 14.30uur. Palace Z: Porno-
°Bramma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur.
"é-K: Hopeand glory, dag. 20 en 22.15

'f- Lumière: Last movie Beirut, do 20
'■ The woman, do 21 uur, vtij t/m zo20
!'■ The killing fields, do t/m zo 22 uur.
"° Police, vrij 21 uur. Classified peop-
*a 21 uur. Alambrista, zo t/m wo 21
(■ Marocco. ma t/m wo 20 uur. Casino
Vale, ma t/m wo 22 uur. Kinderfilm-
-18 Zoem: De sneeuwkoningin, zo 14

exposities
HEERLEN
Merie Signe,Akerstraat 82a. Werk van
Öi Geeven. T/m 24/12. Open wo t/m zo

'" uur. Thermenmuseum, Corioval-
jjstraat9. Jan Stuyt en Heerlen. T/m'2, open di t/m vr 10-17 uur, za en zo
''7 uur. Welterhof, Kennedylaan.
'rk van André Offermans. T/m 15/1,
*n dag. 9-21 uur. Stadsgalerij, Raad

Werk van PeterWehrens.T/m
■ open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-
Uur.

KERKRADE
Jferie Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
*"v Thema 'Natuur. T/m 4/1, open za"*u 14-17 uur.

HOENSBROEK
gasteel Hoensbroek. Foto's van Hans
Rrjen. T/m 30/12, open dag. 13.30-17
*" ABN-bank. Werk van Stan Cau-Jn. T/m 15/1,open 9-16 uur. Fotogale-
" 68. Kasteel Hoensbroek. Foto's van
"UI De Nooyer. T/m 27/12, open ma t/m
_'0-12 en 13.30-17uur, za en zo 13.30-17
"■■ Bibliotheek, Pastoor Schleiden-
Jaat 39. Werk van Nol Pepermans. Tot
,}. open ma, wo en do 10-18uur, di en
''0-20 uur.

LANDGRAAF
'"neentehuis. Werk van Jef Dicteren.
"> 21/12, open tijdens kantooruren en
f 3 en 10/12van 14-16 uur.
VOERENDAAL
vlieentehuis. Werk van Jacqueline
Ijkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
r-n op werdagen 8.30-12.30 (di ook
""30- 16.30 uur).

NUTH
pier Jac Vinken, Stationsstraat 282.
j5rk van Mariene van Doorn en Joris
Jffmans. Open di t/m vr 9-18 uur, za
fl7 uur.

" In de LBO/MAVO, gelegen
aan de Prins Hendriklaan 376 te
Brunssum, wordt zondag van
11.00 tot 15.00 uur een kerst-
markt gehouden. De opbrengst
wordt besteed aan niet gesubsi-
dieerde onderwijsmiddelen.

Kerst- en adventevenementen in regio Heerlen
" Scouting Weiten houdt zon-
dag van 11.30 tot 17.00 uur een
verkoopmarkt van kerstartike-
len in het gemeenschapshuis te-
genover dekerk. De opbrengst is
voor het nieuwe groepsgebouw.Limburgs Concertkoor

opent kerstjaarmarkt

HEERLEN - De kerstjaarmarkt
van Heerlen wordt zondag 11 de-
cember luisterrijk geopend met
een concert door het Limburgs
Concertkoor 0.1.v. Jan Hupperts.
Omdat de Pancratiuskerk van-
wege de restauratie niet beschik-
baar is zal dit concert plaatsvin-
den in de Bernardinuskapel en
begint om 14.30 uur. Ondanks
zijn drukkeconcertagenda is het
Limburgs Concertkoor, het eni-
ge groot gemengd koor met (se-
mi-)professionele bezetting in
onze provincie, erin geslaagd een
afwisselingsrijk programma
voor deze speciale gelegenheid
samen te stellen. De niet-a cap-
(p)ellawerken worden daarbij
aan de vleugel begeleid door de
bekende pianist Peter Soeters.
Naast muziek van Mozart en
Brahms zal een duet uit Men-
delssohns oratorium 'Elias' en
Verdi's fraaie 'Laudi alla Vergine
Maria' voor vierstemmig vrou-
wenkoor de inleiding vormen op
het kerstgedeelte. Bij koormu-
ziek uit het vorige maand zo suc-
cesvol door het LCK gebrachte
oratorium 'Jeanne d'Arc'au bü-
cher' van Honegger zullen Jac-
queline Jacobs en Pierre Huys-
kens een kerstgedachte vertol-
ken. Enkele kerstliederen van
Bruch en Reger besluiten dan
stemmig dit concert.

" Het jongerenkoor 'The Sound
of Youth', het gemengd koor
'Landgraaf, het mannenkoor
'Vriendenkring St. Rochus' en
de kon. fanfare Aloysiana geven
zondag vanaf 20.00uur een kerst-
concert in de dekenale kerk van
Schaesberg.

" In de Baptistenkerk aan de
Trichterweg te Treebeek verzor-
gen de christelijke harmonie De
Bazuin en het zangkoor Sursum
Corda zaterdag om 19.30 uur een
adventsconcert. Aansluitend
wordt er een kleine kerstmarkt
gehouden.

" Tableau de la troupe van hetLimburgs Concertkoor.
kocht, die door de kinderen en
de ouders gemaakt zijn.

" In deSionskerk aan deKamp-
straat te Heerlerheide wordt vrij-
dag van 14.00 tot 18.00 uur een
kerstmarkt met kledingbeurs ge-
houden.

" Ouders en team van de basis-
school Bleijerheide houden za-
terdag van 13.00 tot 18.00 uur een
kerstmarkt in het schoolgebouw
aan de Bleijerheiderstraat 125. Er
worden allerlei artikelen ver- " In Sporthal Varenbeuk Heer

len-Noord wordt zaterdag en
zondag vanaf 10.00 uur een kerst-
markt gehouden. Diverse zang-
en muziek-ensembles zorgen

Tariefomhoog om tekort Sportfondsenbad te dekken
Verhoging wekt irritatie

voor muzikale intermezzo's.

" De vereniging Flos Carmeli
houdt de jaarlijkse kerstmarkt
zondag om 11.00 uur in de aula

" Fons van der Linden geeft
zondag vanaf 16 uur in de St. Ba-
vokerk te Nuth een concert op
orgel en klavecimbel. De toe-
gang is gratis. Een vrijwillige bij-
drage wordt natuurlijk altijd ge-
waardeerd.

'Homokringen’
in Limburg

Van onze verslaggever

CDA wil BBC op
Kabel Kerkrade Afscheid

vatisering van instanties als zwem
baden en wildusniet meer betalen.'

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het zijn vooral mannen
die deelnemen aan de gespreksgroe-
pen voor homoseksuelen die 'krin-
gen' genoemd worden. In Nederland
bestaan de kringen een kwart eeuw,
in Limburg zon acht jaar. Ze staan
los van het COC en zijn bedoeld om
vooral de informele contacten tussen
homoseksuelen te bevorderen.
De kringen zijn —eerst in het Noor-
den des lands— ontstaan vanuit het
radiopastoraat. Met name omdat de
drempel van het COC voor sommi-
gen wat hoog bleek werden er krin-
gen gevormd. Elke nieuweling kan
aanschuiven aan de tafel van een der
groepsleden. Toch nadat hij eerst
met de kringleider heeft gesproken.
De gesprekken gaan over typische
homo-ervaringen maar het onder-
werp verschilt van avond tot avond
en kan ook gaan over zaken die nou
niet direct met de geaardheid van de
deelnemers te maken heeft.
In Limburg zijn twee jongerenkrin-
gen die geheel uit mannen bestaan.
De meesten van hen komen uit
Oosteüjk Zuid-Limburg. Van de
kringen met wat oudere mensen, in
Heerlen, Roermond en Maastricht,
zijn er twee waarin ook vrouwen
deelnemen. Voor informatie: Dré
Geelen «045-413702 of Vallie Claes-
sen 8045-718654.

De heer G. Te Loo van het Sport-
fondsenbad was bereid om nog wat
nadere informatie te geven bij het

De zwemmers kregen op 5 decem-
ber een informatiebulletin in de
hand geduwd, waarop de verhogin-
gen werden aangekondigd. Volgens
een zwemmer die regelmatig in het
Sportfondsenbad vertoeft, is er
sprakevan een verhogingvan 66 tot
zelfs 140 procent. Volgens hem is
ook de reden van de invoering van
de verhoging nogal vreemd. „Een
prijsverhoging omdat er een nieuw
systeem gaat werken is toch te gek
om los te lopen."

Gerechtigd

Voordelen

informatiebulletin. „Dat de verho-
gingen 66 tot 144 procent bedragen
is onzin en dat er een verband zou
zijn tussen het nieuwe systeem en
de tariefsverhogingen is ook uit de
lucht gegrepen. Het is een ingewik-
keld rekensommetje, maar uitein-
delijk gaat het hier om een verho-
ging op de normale prijs van onge-
veer 2,3 procent", legt de heer Te
Loo uit. „Ook als wij geen nieuw
systeem hadden ingevoerd, was de
verhoging van de tarieven een feit
geworden, want jaarlijks draaien
wij met een tekort van maar liefst
’500.000, dat door de gemeente be-
taald wordt. De gemeente streeft
echter naar een steeds verdere pri-

Volgens de heer Te Loo heeft het
nieuwe tarievensysteem vele voor-
delen. De belangrijkste zijn het feit
dat men als zwemmer niet meer aan
een bepaalde tijd gebonden is en dat
de handelingen aan de kassa veel
sneller gedaan kunnen worden.
„Het nieuwe systeem houdt voor de
zwemmer in dat hij alleen nog maar
betaalt als hij ook werkelijk zwemt.
By een abonnement is dat niet zo.
De heer Te Loo is best bereid de fa-
natieke zwemmers, dat wil zeggen,
mensen die vyf, zes of zeven keer
per week zwemmen, nog nadere in-
formatie te geven over de beslissing
van de tarievenverhoging. Binnen-
kort heeft de groep ochtendzwem-
mers hun jaarlijkse gezamenlijke
ontbijt en dan wil de heer Te Loo
nogmaals de gelegenheid geven aan
hen om met suggesties of opmer-
kingen te komen.

HEERLEN - Vele vaste bezoekers van het Sportfondsenbad
zijn boos over de op handen zijn forse verhogingen van de ta-
rieven. De hogere entreeprijzen zijn nodig, omdat het zwem-
bad elk jaar te kampen heeft met een tekort van rond de
’500.000, dat dan door de gemeente Heerlen aangevuld moet
worden.

Per Persoon

nieuwe broodfabriek in het Bel
gische Diest geopend en kreej
de Marebos-export naar het bui
tenland een fikse injectie. Mo
menteel zijn bij Marebos ruin
300 mensen in dienst. Op he
ogenblik barst het volgens Lee
Odekerken van de fusies in he
bakkerswezen.
Oderkerken: „Het is een uitda
ging om daar op in te spelen,'
zegt de scheidende directeur
„Maar alles gaat momenteel ir
een verschrikkelijk snel tempo
Daarom is het tijd dat ik opstap
Zodat er binnen het bedijf plaat!
gemaakt wordt voor jongbloed.'

De heer Leo Odekerken, direc-
teur van de Marebos-bakkerij in
Brunssum, neemt komende za-
terdag afscheid van zijn bedrijf.
De heer Odekerke_ maakt na 45
jaar gebruik van de VUT-rege-
ling. Hij wordt opgevolgd door
de heer Spaan.

Het familiebedrijf werd in 1915
te Heerlerheide gesticht door Pie
Odekerken, die destijds met een
klein bakkerijtje begon, niet we-
tend dat zijn zaak zou uitgroeien
tot een van de grootsten in het
Nederlandse bakkerswezen.

In de zeventiger jaren werd de

In 1943 kwam de grote uitbrei-
ding, toen de broodfabriek Win-
kelman uit Hoensbroek door
Odekerken werd overgenomen.
In 1960 werd begonnen met de
bouw van een groter complex in
Brunssum en in '65 draaide het
bedrijf op volle toeren.

#De scheidende Marebos- directeur Leo Oderkerken.

Regioredactie
°ostelijk Zuid Limburg

Voor
Machten over bezorging

(739881)
*antoor Heerlen: 739911
Hans Toonen
J^e. regioredactie) _? 425335
*"m Dragstra
J^adsredacteur Heerlen)

gehard Willems

|[>»ile Hollman
? 045-422345
2.ans Rooijakkers* 714876

Kerkrade: 455506
J?s van den Campf 351514
lérens Schellen
*5p4490-23936

" Een van de
markante figu-
ren: bioscoop-ex-
ploitant en fer-
vent jager Leike
van Wersch uit
Simpelveld.

L Van onze verslaggever
S^KRADE - Het CDA-KerkradeS'dat de BBC in de toekomst te[rangen is op het Kerkraadse ka-
P*et. De partij heeft dat dinsdag-
Lud voorgesteld tijdens de alge-
E* beschouwingen. Het college

bekend staat als beste
ter wereld.

El* vanavond antwoord.
LBens de christen-democraten
j; Super Channel, danwei Sky
Lettel plaats kunnen maken voor
F* zender die volgens het CDA in

L/eris ziet de partij weer graag ge-
EJ^n dat de raadsvergaderingen
E Kerkrade in de plaatselijke
L^kamers rechtstreeks te ontvan-
£j?Un. Het commissariaat van de

verbood de uitzendingen,
toezien Kerkrade niet beschikte
Dr een onafhankelijke stichting
E de verantwoordelijkheid voor
LH't2enden op zich nam, ook de
E}, van deArbeid en de eenmans-
actie van de WD spraken zich uit
je'een spoedige hervatting van de
ondingen.

Tweede boek
Jef Bonten

over markante
dorpsfiguren

Eygelshoven

herinneringen op
over mensen die
door hun beroep, uit-
straling of geintjes
vele jarenin het mid-
delpunt van de be-
langstelling stonden.

Berben, Mannenkleinkoor Nieu-
wenhagen.

Heerlen
" Het theater-kafee van het COC,
gelegen aan de Horigmanstraat 2, is
iedere vrijdag vanaf 20.00 uur open.
Morgen laat Latifa de bezoekers
vanaf 22.00 uur kennismaken met
een nieuwe vorm van travestie. Op
16 december wordt vanaf 21 uur de
film 'Kiss of the Spider' vertoond.
De entree is dan voor niet-leden vijf
gulden.

" De Toneelgroep Kuvrie geeft
morgen, zaterdag en zondag om
20.00 uur voorstellingen van vier ko-
mische en spannende eenakters. De
voorstellingen vinden plaats in de
bovenzaal van café Stad Heerlen,
Sittarderweg 143. De zaal is open
om 19.30 uur. Kaarten a zes gulden
per persoon zijn te bestellen bij J.
Bressers, S 722495.

SIMPELVELD - Uit
bewondering en res-
pect voor een groot
aantal bekende men-
sen uit de streek
schreef Jef Bonten
uit Simpelveld in '87
het boek 'Vijftig
markante dorpsfigu-
ren. Liefst 2500 ex-
emplaren vlogen in
ijltempo over de
toonbanken.Voor de
44-jarige docent Ne-
derlands en Frans
aan het Bernardi-
nuscollege in Heer-
len aanleiding zater-
dag 17 december
'deel twee' uit te
brengen.

" Showband Parcifal nam onlangs
met succes deel aan een solisten- en
een bondsconcours. In verband
hiermee houdt de band zaterdag
van 19.30 tot 21.00 uur een receptie
in het Romboutscollege." In café Voncken te Ransdaal

wordt dit weekeinde een tweedaags
biljarttoernooi gehouden. Aan-
vangstijden: zaterdag 13 uur, zon-
dag 14 uur.

Ransdaal

station. Muzikanten van de groepen
'Pigs might fly' en 'Mario' verzorgen
de voorbereidende nummers.

Kerkstraat 366 wordt zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur de maandelijkse
rommelmarkt gehouden.

" Het kinderwerkt SJEK, dat
iedere zaterdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur wordt gehouden in buurt-
huis Hopel, gaat zaterdag silhouet-
tekeningen maken. Volgende week
kan men er kerstknutselwerk ma-
ken. Op 24 en 31 december is er
geen kinderwerk. Donderdag 29 de-
cember wordt in 'Hopel' een play-
back wedstrijd gehouden voor alle
kinderen van Eygelshoven. In de
pauze is er een moppentrommel en
een imitatiewedstrijd. Deelnemers
kunnen zich aanmelden bij Helma
van SJEK, S 3351931.

Voerendaal

In 'Vijftig markante
dorpsfiguren deel 2'
besteedt Jef Bonten
onder andere aan-
dacht aan 't Simons
Pietje uit Landgraaf
die als handelaar
heel wat spulletjes
op een bijzondere
manier aan de man
(of vrouw) wist te
brengen. De Kerk-
raadse 'Joereting'
stond bekend om
haar praatjes en ver-
kooptechnieken als
friturehoudster. Uit
dezelfde stad wordt
ook 't Bukkeme
Tuuëntje opgevoerd.
Hij genoot bekend-
heid als visverkoper

Opnieuw haalt de
schrijver, die in '81
werd. bekroond met
de Limburgse Ma-
thias Kemp-litera-
tuurprijs voor zijn
tweede boek over
Anton Koolhaas,

Deze en nog tiental-
len andere levende
en inmiddels overle-
den 'dorpshelden'
staan in woord en
beeld afgedrukt in
het 360 pagina's tel-
lende boek (prijs ’24,50), waarvan er in-
middels via een inte-
kenlijst 1400 zijnver-
kocht.

op kermissen
't Jozefientje kreeg
menige kroegbezoe-
ker in Heerlen op
zyn hand met zijn
creatie als café-zan-
ger. In vroeger jaren
zochten veel zieke
mensen uit Lemiers
en omgeving hun
heil bh' gebedsgene-
zer Joep Spits. Ook
pastoor Collijn uit
het idyllische dorpje
Holset doet zijn zeg-
je en in het Simpel-
veldse was Leike
van Wersch een
standbeeld. In de
bioscoop waar nu
restaurant Maxime
is gevestigd draaide
hij heel wat zwart-
wit films.

" Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de St.-Gregoriuskerk
wordt zaterdag een feestelijk con-
cert gegeven. Aanvang 20.15 uur.
Entree gratis. Medewerkenden:
Brunssums Mannenkoor, sopraan
Marjorie Ginczinger, organist Leon" In het Unitasgebouw aan de

Brunssum" Het Muziekkollektief Voeren-
daal houdt morgen vanaf 21.30 uur
een muzieksessie in café 'De poat
van Voelender', gelegen naast het

OOSTELIJKE MIJNSTREEK

REDACTIE: 739282
JOURNAAL

GELEEN
S*i Elisabethstraat 9. Werk van Gre'bbers-Verkuyl. T/m 15/12. Rabo-??k, Markt 5. Werk van Dolf Jansen.
K 21/12, open ma t/m vr 9-16 uur, vr. 18-20 uur.

OENSEL-SCHIMMERT
P«rie Hof van Oensel, Haagstraat 5
Pk van Joke van Geel en Octavia Mo-P-T/m 24/12, opendo Vm zo 14-17 uur.
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Esso Diesel Plus.
Nu gegarandeerd
f rijden tot -22C-

De dieselmotor van vandaag is kleiner, start sneller en heeft veel meer vermogen. Hij is precies,
Qevoelig. Maar nu hetkwik daalt en de ijskrabbers weer tevoorschijn komen, heeft juistzon motorbe-
hoefte aan een op precisie afgestemd produkt.

En voorwie danEssoDieselPlustankt,blijftvanafnuzelfs-22°Cnog een lachertje. Wantnietalleen
S Esso Diesel Plus een speciaal ontwikkeltiprecisie-produktvoorrijden bij extreem lage temperaturen.

Esso geeftunuopEssoDieselPlus ook een schriftelijke vorstvrii-garantietot-22°C.Esso garandeert
niermee datEsso Diesel Plus vloeibaar en bedrijfszeker is tot -22°C.

Brandstofleidingen en -filters zullen daardoorniet meerverstoppen. Mocht dit toch gebeuren, dan

ESSO DIESEL PLUS krijgt u de- noodzakelijke sleep- en reparatie-
GEGARANDEERD VORSWRIJ TOT-22°C. kosten vergoed.

S_MWSÊ Vraag dus uw garantiemapje bij uw eerst-

■■■■iMu volgende tankbeurt. Daarin vindtu naasttalloze
ij^iPMPHÉfI tips over hoe u uw wagen „winterklaar" kunt

Wmé, il maken, alle informatie over deze unieke Esso
y^^S Diesel Plus-garantie.

Een garantie dieEsso u alleen kan geven,

*>> % omdat Esso uitsluitend precisie-produkten
?■*., voorbetere prestaties levert.
_j-"^i^*«ss_ y^. &

.>*_. n ,
"■%? '■-■

fir (Sso)
Esso, precisie-produkten voorbetere prestaties.
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Voor een perfecte en be-
taalbare rijles. Naar autorij-
school „DIEMANT". Les-
auto Mercedes 190D. Tel.
045-250286/322642.
ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.CD.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer. bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217'0fDaf 2800 Spa-
ce Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma 07-01-89.
Start cursus gavaarüjke. stoffen 08-01-89.

Dansihstituut
Rien en Betty Decker

F.D.0.-gediplomeerd
De exclusieve N.8.D.-dansschool
van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in alle
dansvormen, start met kursussen voor alle leeftijden,

ook in jazz, disco en aerobic.
Hubertusstr. 77, Beek. Tel. 04490-73273

Te k. FENDER strat., 1 jr.
oud, met fijnafst, ’llOO,-;
klassieke Spaanse git.,
’300,-. Tel. 045-750166.
Te k. ork. ORGEL Yamaha
SK 50 D. Tel. 045-459026.

PIANO'S en vleugelsin alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1tot 36 mnd., voor

’ 600,-. Inl. 04490-45033.

-'t

Weekendje autohuur?

TOCH MAAR EVEN t
AVIS BELLEN .

De ideale oplossing: de weekendauto van 't\
AVIS. Vanaf ’ 89- inclusief 400 km (excl. £
BTW, brandstof en afkoop eigen risico). h

Voor reservering of informatie: £
[pßSapa Akerstraat-Noord 20,

Hoensbroek-Heerlen,
\mÊmmm\ tel. 045-229540.

AUTOVERHUUR ,
dl_____________ m\

___H I'
i I H J "m iIT i -J _____i Ii f I |h

__T7__^^^__T?WiTiM !rIT_l Ii PI
O/r /S INDERDAAD ONGELOFELIJK [%*££* I |

M /f^ v ut turnt ;
i««^«fT 5 ê ROOKSTOELKÜSSENS

met binnenvering, zit- en_____ - ""SPlt rugkussen, afm.: 60x50________ ' ___F

__________flfli__r> .' r stel: ÊmW■
■ --__—___^^ __É_f^_____- ___v 1

____4É. ÊkmAÏÊ Ë%■_m^^^^. «____F"'iJsr __P - ï_

EIKEN BANKSTEL #!*# jl
voor optimaal zitkomfort. V^^^^H ■■fo___. gjP/ ï ""
Echt eiken en echt leer, - '"'
kwaliteit die blijft! Een pronkstuk van een m i"

2850- KAASKAST felmm^o^m'^J ■ in donker eiken-uilvoering. Ook te gebruiken als M'w-y1 Il' _' ""TTboekenkast. Afm. b. 1.00 x h. 1.78 x d. 0.40 m. MMrr~F~i I «IflSfl
3+2 KOMBINATIE! ._

Fauteuil 870.- ZOLANG DE /|IQ | t J
2-zitsbank 1230.- VOORRAAD f *I|| ____■ _-i—*&
3-zitsbank 1620.- STREKT!!! I WWI ~.

ißilßrl"aSST' WmmmmA____■__ Vanuit centrum Beek, richting Wmm^^fMBfWBWFWfWRffTH Valkenburg. Schimmert. Beek weer
m—^mmmmmmmmm—W rijden langs BeekerTuincentrum, dan na ri_7_iWn_?_^i»!jF___?_L____!____l

na aan uw HÉÉIMM_MMA_i^-M4MMnAM^iMP__ionze showrooms



ri, neemt zo goed als zeker al in
Valkenburg de worldcup over
van Raymond Ceulemans. Daar-
mee wordt de finale, eind deze
maand in Tokio, een formaliteit.
Heinz Jacobs: „De finale is dit
jaar toegewezen aan Japan, om-
dat we de kans om voor het eerst
buiten Europa actief te kunnen
zijn niet wilden laten schieten.
Het betekent geen devaluatie
van Valkenburg. De beslissing
valt deze week bij ons."

Heinz Jacobs manager
profcircus driebanden

Limburgs Dagblad sport

VALKENBURG - De Kerkrade-
naar Heinz Jacobs debuteert ko-
mend weekeinde 'voor eigen pu-
bliek' in Valkenburg als manager
van het internationale circuit
voor professionele driebandspe-
lers. Daarmee is de 33-jarige bil-
jartliefhebber op slag de grote
man achter de schermen van de
'Billiards Worldcup Association',
die vier jaar geleden werd opge-
richt door de Westduitser
Dr. Werner Bayer. By de WBA
staan de beste biljarters van de
wereld (onder meer de Zweed
Blomdahl, de Belg Ceulemans,
en de Japanners Kobayashi en
Komori) onder contract. Van
vrijdag tot enmetzondag staat in
Valkenburg de vijfde wedstrijd
van het profcircuit 1988 op het
programma. In Centrum Cocar-
de mikken de balgoochelaars
van het driebanden op een aan-
deel in de prijzenpot van hon-
derdduizend Westduitse mar-
ken.

Voor de zes wereldbekerwed-
strijden is een totaal prijzenbe-
drag beschikbaar van 700.000
Duitse Mark. In Valkenburg
wordt gecaramboleerd voor het
ronde bedrag van 100.000 DM
(eerste plaats 25.000, tweede prijs
15.000, derde prijs 10.000 mark).
Volgens Heinz Jacobs gaan die
bedragen in de nabije toekomst
fors omhoog. „De interesse van
de sponsors neemt toe naarmate
de TV-stations meer belangstel-
ling tonen. In 1985 bedroeg de to-
tale zendtijd in vijf landen 80 mi-
nuten. Eind vorig jaar was dat al
opgelopen tot 1.675 minuten, dus
twintig keer meer zendtijd."

Zestien spelers komen in Val-
kenburg aan de tafel. Naast de
twaalf geplaatsten van het prof-
circuit is het eredivisie-viertal
van de club Holland Casino's van
de partij: Jean Bessems, Laurent
Boulanger, Arie Weyenburg en
Ad Broeders.

Regilio Tuur
in ring tegen
Jacky Tabak

MAASTRICHT - Regilio (Benito)
Tuur, de Nederlandse boksrevela-
tie van de Olympische Spelen, is
morgen, vrijdag, de grote trek-
pleister van het boksgala in de
sporthal Belfort in Maastricht.
Tuur komt in de ring tegen het
grote Limburgse talent Jacky Ta-
bak van Olympia Hoensbroek.
Naast de hoofdpartij Tuur-Tabak,
zullen nog een aantal gerenom-
meerde Nederlandse boksers in
actie komen: Madretsma, Topas,
Karels en Andrade (Boxing'B2).
Limburg wordt vertegenwoor-
digd door Marco Gerards (MTS),
Jean en Frans Verhaegen, Mauri-
ce Deare, Harald Menten en Ron-
nie Dackus. Tijdens het boksgala,
dat om 20.00uur begint, wordt Ar-
nold Vanderlijde gehuldigd met
de bronzen medaille, die hij in
Seoel haalde.

toch, dat ik verslingerd ben aan
de biljartsport."# Heinz Jacobs, de nieuwe

'big-boss' van het profcir-
cuit voor driebandspelers.

Foto: WIDDERSHOVEN

Stand na vier van de zes toernooien:
Blomdahl (Zweden) 70; Komori (Japan)
45; Kobayashi (Japan) 36; Ceulemans
(België) 33; Muller (W-Duitsland) 22; Bi-
talis (Frankrijk) en Dielis (België) 16;
Zanetti (Italië) 12; Van Bracht (Neder-
land), Gilbert (VS) en Connesson
(Frankrijk) 11; Lieberkind (Denemar-
ken) 7 punten.

Programma Valkenburg; vrijdag 14.00
en 19.30uur; zaterdag 13.00 en 19.30uur;
zondag 11.30 uur (derde/vierde plaats)
en 14.00uur (finale).Donderdag 8 december 1988 w25

onbepaalde tijd getekend als
fulltime-manager van de profbil-
jart-organisatie. „De ontwikke-
ling van het circuit is gunstig.
Bayer en ik werken op dit mo-
ment nauw samen, maar het is de
bedoeling dat ik straks helemaal
op eigen benen zal staan, als
Bayer zich terugtrekt." De func-
tie is nieuw. Heinz Jacobs zal de
job zelf inhoud moeten geven.
„Sponsors, tv-zendtijd, beleid,

Heinz Jacobs is als 'managing-di-
rector' in vaste dienst getreden
bij 'Delsa Systems SA', een Zwit-
serse firma die het profcircus or-
ganisatorisch en financieel draai-
end houdt. Jacobs was twaalf
jaar zaalchef van Holland Casi-
no's in Valkenburg. Met mede-
werking van die werkgever
vormde hij een paar jaar geleden
het driebandenteamHolland Ca-
sino's, hij richtte de stichting
'Biljart Promotion Limburg' op
en haalde onder andere twee fi-
nales van de wereldbeker naar
Centrum Cocarde. „Vorig jaar
kreeg ik van Werner Bayer het
aanbod om manager van het
profcircuit te worden. Ik heb er
lang over nagedacht, want het is
toch in stap in het ongewisse."
Hjj heeft zyn baan in het casino
opgezegd en een contract voor

organisatie, het uitbreiden van
de wereldbeker, er komt in korte
tijd heel veel op me af. Ik organi-
seer graag, ik heb ideeën, maar
mijn voornaamste drijfveer is

'Valkenburg' is dit seizoen de
voorlaatste wedstrijd in dereeks
van zes. In Antwerpen won No-
buaki Kobayashi. In Parijs, Ber-
lijn en Palma ging Torbjörn
Blomdahl met de hoofdprijs
strijken. De Zweed, die alleen
nog in theorie bedreigd wordt
door de Japanner JunichiKomo-

Van onze verslaggever

ILAAN - Hoogmoed komt
de val en verdedigend

gelukkig ook. Inter
dacht het schijnbaar

karwei tegen
tyern München met één
'ts te kunnen klaren en
I_m pas tot inkeer toen het
"f verdronken was. Bayern,
.ezadeld met een 2-0 achter-aftd, veertien dagen geleden
'gelopen in München, nagel-
! Inter gisteravond voor rusteen tijdsbestek van acht mi-
jten drie maal aan de
landpaal (0-3) en zwichtte

nog slechts voor een
stter van Serena.

duizend doden gestorven te zijn.
„Vooral in de tweede helft was de
spanning ongelooflijk. Ik kan het
eigenlijk nog nauwelijks bevatten".

r, in slaap gesust door de com-
'abele voorsprong en met de ge-
iten reeds lang en breed bij de
'°y tegen stadgenoot AC, had
)f de gelegenheid het aloude ca-

van stal gehaald. Het bleek
J misrekening. De defensieve

waarmee de club halver-se de jarenzestig grote triomfen
j*te, speelde Bayern in de kaart,
onbevangen aanvallendetaktiek

J1de Westduitsers, diezich geens-
* geslagen achtten, deed de rest.

' JJfookjes bestaan kennelijk toch
$', lachtte Jupp Heynckes na het
gerende spektakelstuk. De tech-
(,che leider van Bayern gaf toe in
?San Siro, aanstaande zondag de-
r van dederby tussen Inter en AC,

Inter-chefTrapattoni kon er nauwe-
lijks meer uitpersen dan dat de bes-
te ploeg de derde UEFA Cupronde
overleefd heeft. „Wij hebben het erg
dom gespeeld. Vooral na de blessu-
re van Brehme klopte er niks meer
van".

■_,
3. ,f Milan - Bayern München 1-3(1-3).
B' Wohlfahrt 0-1, 38. Augenthaler 0-2,
$_k Wegmann 0-3, 45. Serena 1-3.
\.e'e>dsrechter: Galler (Zwi). Toeschou-
Vri 7300°- Gele kaart: Serena, Rocco

en Inter Grahammer, Nachtweih,
'rörn (allen Bayern München).

rjjjoli - Bordeaux 0-0. Scheidsrechter:
qÖey (Eng). Toeschouwers: 63.000.

" De beslissende treffer van
Wegmann: 0-3. De Italianen
hebben slechts het nakijken.

g'Ugart - Groningen 2-0 (3-1)
l*Roma Dynamo Dresden 0-2 (0-2)
rpljoli - Girondins Bordeaux 0-0 (1-0)
C.Köln -Real Sociedad 2-2 (0-1)
„V^z Mostar - Hearts 2-1 (0-3)
«ff Milan -Bayern München 1-3 (2-0)
i^alloseura -Vic. Boekarest 3-2 (0-1)
Ventus-ClubLuik 1-0 (1-0)

overvleugeld door zijn opvolger
Thon, zich twee prachtige scorings-
mogelijkheden creëerden.

(ADVERTENTIE)

. 'gedrukte ploegen gaan door naar
L die op 1 en 15 maart wor-n gespeeld.

Sint Ambrosius moet haast wel een
fan van AC Milan zijn. De be-
schermheilige van de stad Milaan
stond op zijn jaardag toe dat Wohl-
farth die kon profiteren van een
blessurevan de Westduitser in Mila-
nese dienst Brehme Augenthaler en
Wegmann tussen de drieëndertigste
en eenenveertigste minuut de score
in de uitpuilendevoetbalburcht San
Siro naar 0-3 tilden, aldus een uniek
kunststuk uithalend. Dat Serena, in
de eerste helft de enige Inter-spits,
met zijn derde Europese doelpunt
de spanning nog in de eerste helft
terug bracht (1-3), bracht de be-
schermheilige niet op andere ge-
dachten.

HEERLEN - Van de vier Italiaanse
ploegen in de derde ronde van de
bekerstrijd bleven er uiteindelijk
twee over. Juventus had geen kind
aan Club Luik. De Belgen verloren
opnieuw met 0-1. Net als in Luik
was de 33-jarige Alessandro Alto-
belli woensdag in Turijn de maker
van het doelpunt. De treffer viel al
na een kwartier. Het duelbetekende
het internationale afscheid van de
Oostduitse arbiter Adolf Prokop.
De 49-jarige arbiter was aanwezig
op de toernooien om de wereldtitel
in 1978 en 1982 en leidde diverse
Europa-Cupfinales.

Bayern-doelman Aumann sleepte
Bayern er in die fase doorheen en.
hield ook tijdens de daaropvolgen-
de aanvalsgolven het hoofd koel. De
opvolger van Pfaff werd dank zij
een serie prachtige reddingen de
heldvan Beieren en hield in de slot-
fase ook Morello en Bergomi van
scoren af.

it Roma - Dynamo Dresden 0-2 (0-0).
[_', Gütschow 0-1, 79. Kirsten 0-2.

Kohl (Oos). Toeschou-
k2?: 30.000. Gele kaarten: Nela, Tem-
>steUi, Policano en Gerolin (allen AS
L^a), Kirsten, Diebitz (beiden Dres-

i^entus - Club Luik 1-0 (1-0). 16. Alto-
f" 1 1-0. Scheidsrechter; Prokop (OD1).

40.000. Gele kaart: Var-*(U.ik).

Ondanks het uitblijven van meer
treffers werd het tweede bedrijf er
één om niet licht te vergeten. Inter-
trainer Giovanni Trapattoni, kenne-
lijk tot inkeer gekomen, dirigeerde
meer manschappen naar het front
en dat leverde een even fascineren-
de, spannendeals spectaculaire bot-
sing op. Bruno Galler genootkenne-
lijk ook met volle teugen, want de
Zwitserse scheidsrechter rekte de
wedstrijd tot ruim 95 minuten.

Matthaus en Brehme, wiens uitval-
len na 33 minuten de Italiaanse de-
fensie voor grote organisatorische
problemen stelde, en de overige Mi-
lanezen kunnen als pleister op de
gapende wonde een riante donatie
op hun bankrekening verwachten.
Inter kon een recordrecette van
ruim 3,5 miljoen gulden in de boe-
ken bijschrijven en de afspraak be-
staat dat de spelers daar onderling
een kwart van mogen verdelen.

«*_n - Viktoria Boekarest 3-2 (1-2). 16.
hSon 0-1, 25. Solomon 0-2, 36. Raja-
pLkl 1-2, 51. Halonen 2-2, 90. Jalo 3-2.
■./■eidsrechter: Thomas (Ned), toe-
"■ouwers: 3.595.

*_i
l.o'eï Mostar - Hearts 2-1 (1-0). 31. Tuce[& 53. Galloway 1-1, 90. Gudeij 2-1.
V °eidsrechter: Longhi (Ita). Toeschou-rs: 20.000.

Napoli verdedigde de op vreemde
bodem behaalde overwinning (1-0)
tegen Bordeaux met gemak. De
thuiswedstrijd eindigde zonder
doelpunten. AS Roma werd onver-
wacht door Dinamo Dresden uitge-
schakeld.Roma kon denederlaag in
Oost-Duitsland (0-2) geen beter aan-
zien geven. In de Italiaanse hoofd-
stad ging de ploeg, die eerder in be-
kertoernooi al in eigen huis van FC
Nürnberg had verloren, woensdag-
middag met dezelfde cijfers onder-
uit. Guetsjov en Kirsten bezorgden
de 30.000 Italiaanse fans in de twee-
de helft een enorme domper.
Scheidsrechter Kohl uit Oostenrijk
trok in het keiharde duel zes gele
kaarten. Vier daarvan waren voor
Roma-spelers.G^c Köln - Real Sociedad 2-2 (2-1). 2.

Il* 1-0, 28. Engels 2-0, 35. Goicoechea
>V (strafschop), 90. Fuentes 2-2.iM^idsrechter: Sörensen (Den), toe-
"WUwers: 38.000. Gele kaarten; lUgner
"Vi ■' Goicoechea, Zamora, Mujika,
SsV/.'ga, Gajate en Bengoechea (allen. le«tad).

Ook aan de extra-time had Inter niet
genoeg.Kansen om de schande weg
te wissen had de blauw-zwarte bri-
gade, in eigen land en ook in Euro-
pees verband dit seizoen nog onge-
slagen, overigens voldoende. De
73.000 fans gingen er goed voor zit-
ten toen invaller Morello en Mat-
thaus, tegen zijn oude ploeg niet in
zyn beste doen en meerdere malen

STUTTGART -Arie Haan blijft nog
twee seizoenen trainer van Vfß
Stuttgart. Haan tekent vandaag het
nieuwe contract. De club moet wel
een 'truc' toepassen om Haan te be-
houden. De veertig-jarige Nederlan-
der beschikt niet over de vereiste
papieren om in de Bundesliga te
mogen werken. Als stroman fun-
geert de huidige assistent-trainer
Willi Entenmann, die wel in bezit is
van de juiste diploma's.

Arie Haan
tekent bij FC Köln struikelde thuis tegen de

Spaanse club Real Sociedadover de
strafschoppen. De Westduitsers
stonden na een halfuur al in gewon-
nen positie door doelpunten van
Götz en Engels. Köln had het eerste
duel verloren met 0-1. Tien minuten
voor de rust gaf scheidsrechter So-
rensen de Spanjaarden een straf-
schop, nadat Illgner aanvaller Zuni-
ga had neergelegd. Goicoechea be-
nutte het buitenkansje, waardoor
Köln opnieuw kon beginnen. Twin-
tig minuten voor het einde forceer-
de de Westduitsers zelf een straf-

door harry muré

Inter laat
kansen om

schande
weg te
wissen
onbenut

Bayern dompelt Milaan in rouw (ADVERTENTIE)

UEFACUP
Helft van Italiaanse ploegen geëlimineerd

FC Köln struikelt
over strafschoppen

en Real Sociedad

schop. Topscorer Thomas Allofs
zette zich achter de bal. Doelman
Arconada koos de juiste hoek en
stopte het schot. In de laatste mi-
nuut tekende Fuentes voor de ge-
lijkmaker.
Viktoria Boekarest had minder
moeite met het Finse Turun dan de
uitslag(2-3 verlies) doetvermoeden.
De Roemenen hadden het eerste
duel met 1-0 gewonnen en kwamen
in Finland in de eerste helft gemak-
kelijk aan een ruime voorsprong

# Kirsten juicht nadat hij Dres-
den op 2-0 heeft gebracht.

van 2-0. De Finnen kwamen toch
nog terug door een doelpunt vlak
voor derust en twee erna. De derde
Finse treffer viel in de laatste mi-
nuut en kwam van devoet van Jalo.
Het duel, dat nog geen 4000 toe-
schouwers trok, werd geleid door
de Nederlander Bep Thomas, die
zijn laatste internationale wedstrijd
floot.

Blanchard
verdedigt
IBF-titel

DEN HAAG - Alex Blanchard
verdedigt maandagavond in Hel-
sinki zijn Europese bokstitel in
het zwaar-middengewicht, vol-
gens de versie van de Internatio-
nal Boxing Federation (IBF), te-
gen de Fin Tarmo Uusivirta. De
Amsterdammer kwam op 7 okto-
ber in West-Berlijn in het bezit
van de titel door een overwinning
met knock out in de vijfde ronde
op de in West-Duitsland wonende
Turk Agamil Yilderim. Het is de
tweede maal in zijn carrière dat
Blanchard uitkomt tegen Uusivir-
ta. Het tweetal stond op 26 maart
1986 in de Amsterdamse Edenhal
al eens tegenover elkaar. De partij
over tien ronden eindigde toen in
een onbeslist. Het gevecht in Hel-
sinki gaat over 12 ronden.

(ADVERTENTIE)

Karakteristieken

Kerkradenaar dirigeert Blomdahl, Kobayashi en Ceulemans
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Te koop YAMAHA XV 920
JL bj. '88. Prijs ’7500,-.
Europalaan 7, Heerlen, tel.
045-213052.

Riante 2-4-pers. studio in
WINTERSPORTGEBIED
Seefeld-Tirol. Inl. 043-
-215817 - 043-217169.

De
Pretbox

06-
-32032544

Kletsfavorietü!
50 et. p.m.

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

I Nieuw bij Yvonne, de hele
DECEMBERMAAND een
kerstsurprise ’ 75- all-in.
Voor onze gasten, onze
meisjes ontv. u nu in linge-
rie. Nieuwe meisjes aanw.,
ook 's zat. + zond. Tel.
045-425100.

Gay-Phone
In de tent

06-320.322.06
Dag & nacht. 0,50 p.m.
MARISKA, Chamilla, Mi-
randa, Elly en Petra. Tel.
045-224621.
JUAN (mnl.) privé + es-
cort, dagelijks vanaf 10
uur. Tel. 045-257283.
Buro ELVIRA bemidd. v.
privéadress. inschr. gevr.
Tel. 045-419384.
Privé en ESCORT vanaf
12 u. nw. meisjes aanw.,
tel. 04490-52044.
Sittard SINTERKLAAS-
SURPRISE Martina ma.
t/m vr. 13-23 u. 04490-
-28256.

Sweetlips
06-320.320.50

Sabrina. 50 cent per min.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.
..

Discrete en gezellige
huisvrouw komt bij u

op bezoek
045-311895.

Club LA-STRADA, ma. t/m
vrijd. vanaf 14.00 uur. 045-
-272350.
Nieuw PRIVÉ, ma. t/m vr.
van 18.00 t/m 24.00 uur.
Tel. 045-723943; tevens
assistente gevr.
PRIVÉ Isa, v. ’ 75-, ook
zondag (zaterdag geslo-
ten). Tel. 043-214000.

Nieuw Nieuw

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Ge-
leen, 04490-45814. Ge-
opend ma. t/m vrij. 11 -23 u.

Tevens meisjes gevr.
Sint is zijn Pieten kwijt.
Ze zullen toch niet bij...?

De meisjes van
Club Bubbles

Rijksweg Zuid 131,
Geleen, 04490-42313.

En niemand weet
dat je naar me

luistert...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
KANDRA met Cindy en
Joyce tot 03.00 u. privé en
escort. Tev. leuk meisje
gevr. Tel. 045-228975.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045--. 225237.
Best in Town. Boys v. HE-
REN, led. dag, ook week-
ends, vanaf 14 u. 045-
-326370.
KATJA privé en escort
vanaf ’50,-; v. 11.00 tot
23.00 u. Tel. 045-423608.

FLIRT-LINE 33, is de heet
ste afsprakenlijn. 06-
-32032033!! (50 c.p.m.). - Zoek je 'n lekkere boy??- Bel dan nu: 06-320.330.18.

Gay! Date! Live! (50 ct./m).

Stel je voor! De meisjes diezich onbeschaamd blootgeven in de
nieuwste Seventeen en Chick Nederland (nu overal tekoop!), gaan nóg

een stapje verder.
Ze doen 't nuook via detelefoon. Jóüwtelefoon! Zevertellen je

alles overhuneerste vriendje en hunnieuwste vriendin,envooral
ook over hun heetstebelevenissen als fotomodel.

Dat datallemaal maarkan. Lekker toch? Gauw bellen! /

06 - 320.321.61 06 - 320.32117 M'j|

Wilt u bloemetjes plukken.
Kom naar privéhuis...
MICHELLE want daar be-
vinden zich de mooiste
bloempjes. Tel. 045-
-228481.
Vera PRIVÉ. Tel. 04754-

-| 5818.

BETTY, Natasja en nieuw
Paula. Tel. 045-229718.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Jnl.:
Brunssum. 045-257191.
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-WEEKWINTERSPORT TIJDENS*
HET GRAND GALA PEUGEOT.ff

Vh^^^fS^^^Bf WIN ÉÉN VAN DE 100 WEKEN WINTERSPORT VOOR 4 PERSONEN, IJU 1). J.'l.[.' I. JWfHBi_V£ BM Wanneer u tijdens ons Grand Gala eenproefrit maakt, ofuvv huidige auto laat taxeren, __L-_fc__.A*/ii' *f iWF-i ».l *l ft» " 't--!»

■ kunt u gratis lid worden van de Ski Club de France, bovendien kunt u meedoen aan een ' \\s u tijdens onze show een nieuwe 205
W^^^^ wedstrijd met schitterendeprijzen: een week lang een luxe studio voor 4personen inelu- koopt en registreertvoor31 -1-89 kunt uprofiteren

BIENVENUE. sief4 sl_j.passenin deFranse wintersportplaats Valfréjus.Een wintersportgebied metmaar van een fantastisch financierings aanbod. Infor-
Peugeot viert de laatste maand van weer liefst 18 pistes en afdalingen tot 15 kilometer. . "".^fe^^J^^ eneen succesvol jaar met een Grand Gala. Kom daarom eauw bij ons langs voor het wedstrijdformulier met alle voorwaarden. . a^n v°or ,e . v , .«f

r - Ar- i d _.„. ~,t-.,L-. mrt Cl ~ , , , s 'r ° r i i .. van het sterke nummer. Puur niplezier dat al De-Een Grand Galawaarop Peugeot uitpakt met v^ a ekans dus dat uw proefrit een sportiefvervolg knigt. o.nthi.l7 «»ï -een sprankelende show en klinkende --, K V 6 'S gintbij 17.585, .
voordelen. Een autofeest waar <-_ k
heel wat geschonken wordt, t^ V V ._ _j2&~?***iJS?\ü\ *W-. __P* lVllf'fVfffV_l

GRATIS: SCHUIFDAK i^^O hl \CJ_j De Peugeot 20S Magnum met 5-bak en 1.1
EN METALLIC LAK. ""N^_^3_sv___^'' /■—Nk\Ü*'VfiF/f*\ \_✓-"% 'iter scnone motor is tijdelijk uitgerust met een

~^___^^ï___^^. _s_i V^ ✓_-<- 's'^—^S \ gratis schuifdak en donkergrijze metallicOmhetPeugeot-succes te vieren,zijn "^Éf^Wv '~2r\ -_V_,- «_/__-_ V"__l .f <*r '-A i i t i■ _. ,vn c ir-\ \ a
j n lnr or>o mc „vi \-l * %55v__ Xvr Y2?'.__^__-^ -—_✓ __r» 'A?M ./^ -: 'A lak.Zowel in 3-(XL) en 5-(GL) deurs uitvoenngde Peuiieot 205, 309 en 505 uidelijk ««^ ■"."."."."."!_^ \f Ij —~ rm. >_T/</ _/^ -:: :\_-« :i i" i_ rj- i/vin/r m r-. \<, 8 . . J Q ".■"".".■""."-y\ ____^~' ""*- y^ '&<*K*ï\ als in benzineot diesel(XLD/GLD). De Maiinumleverbaar ,n Magnum uitvoenng met (sfcJ "" ._!_ \>< '^ÜÜ !M is erv.a. 20.275,-. 4£IQCgraüs een schuifdak en gns graphite s^<__/ /"V Uw voordeel IOOO^metallic lak (donkergnjs). 1 /_r# \ V) '::|

Extra's die normaal gesproken op de __r^fe___j_ f ("^ _/_/ /\_-^
respectievelijke modellen 1.685,-, 1.860,-, ° ö_*_\Y^^^-^t»V_^// A "*%-"'& __F~^ZZ^\ 2.705,-,kosten, O K V^9vVw^V jKS^.^^ i\ A ":% |R^E____s___l__i iié______L____J

?^^^^**^____ s T^ '_I^'_-(^ -*^k. ._f \"^__ "'"■'-'■__ TT _'

7^ i^^S?^ _ "i decemDer v>v f K \ -^ X____ _■ ""___, zuinige en comfortabele gezinsautoin zn klasse.
g_r£j^^sH?>«» ' geschonken "N I>X V»_ \^N- '_Ür*^ __ -V r̂"> Gratis een schuifdak en donkergrijze

TOOST MET ONS OP "^^^^S. Uw-ordeel 1860^
HET SUCCES VAN PEUGEOT. ___^i_fl___W_t¥T_WTTTfl
Tijdens het Grand Gala bieden wij u een spranke- N^'^v^^'»^./^ ■_^^P^^^^^j|^^^^^^^[^^^^^J
lend inruilaanboden toosten wij graag met u op s*ll,«^^*iiii^/-"/-r-/?^^^^^^^N^*^^-___^^^p^A ~~~-^^^^^ m^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m

het zeer succesrijke jaar van >>v S**~>_É/' De Peugeot 505 straaltklasse enautoriteit uit.
Peugeot. ° i__3_fe. v v. **r^^^^ SKI CLUB DE FRANCE Deze uiterst representatieve zakenauto met zn

Een in alle opzichten brui- o (jfSJffl X v \\ //1\ II l_=lr?___= 111lHf? toc^ a' zeer scnerPc prijsstelling krijgt in
send jaar dat wij graag beklin- mwËmr # ■ x )\/_j\ II IplSr JEJ \Vvl de Magnum uitvoering nog eens een gratis
ken met een glas champagne in „> t Itl °r% --^ *% X Vr/r-wl—ll ll>\__._Jl I f schuifdak en donkergrijze metallic lak.
j l_ lf 1-1 J °*r f f lI O.igT X FRANKRIJK DAAR GA JE VOOR DOOR DEKNIEËN .. . '°r l\ i. i .deze toch al feestelijke maand. N_\olf// O /^. \ ' In 2.0 liter benzine en 2.5 liter diesel uitvoenng
1988Leverde ons de titel Auto°^^j///X-»/_r \ v.a. 35.900,-.

VanNt!XP
n eengrote eer dÜk^* DE NIEUWE 405 BREAK \ Uheeft dekeus uit maar liefst 8 uitvoeringen: Uw voordeel Z/U-_»_-

-inj« aueen ten grote eer fyjf^ r-WTrr n i_i_ dmihtc X van de zuinige 1.6 GL, metofzonder katalysator
maar het droeg er ook toe bi, \^ -^6 GEEFT UDE RUIMTE. tot de ortieve 125 DIN pk van deSRI, ofvan de QCTIJCT KZ __TYTdat Peugeot zich als een van UW ,r

Op ons Grand Gala tonenwij u mettrots een 1-^1 1.9 literdieseltot de 92DIN pk van _H^CVVJtV ■
h-eftJ-DroSV° C/il 1 schitterendeprimeur: de Peugeot 405 Break /rjllfe de turbodiesel met intercooler. ««««^nmnjugj^^
iicciig-piuiut-i-. i i.» | p combinatie-auto die de voortreffelijke >&_K#>l>_r Kortom, een Break die qua ondlk m-ckwuikhijke voorwaarden van huurkoopovereenkomst.II 71 1| CCII -OlllUlliauC -UIU -I- u- YU.IIJ-11-Ilj.v. T_Tl_T(]T ,^"'l"'"> *-"- M WAARBIJ Dl IÏUCEOT ORGANISATIE DE RENTE/RENTEREDUCTIE VOOR

0 // )i\ eigenschappen van de Auto van het Jaar 1988 |V|V| prestaties en uitrusting niet onder »*;zKG
,R
N
r G^NNIJ^ B̂\E«Ju^EN INCL B" EXCL afleverjngskosten

° O ff f'_-/*S,\ combineertmetnog meerruimte. doet voor een Sedan. Er is al een
«\\.° 0/ t"° A^(_*^a Ruimte voor gebruik door de week, maar E!Ks^%s!_f 405 Break vanaf 31.775.- / , o "»

N V /%v^/Q ° /_P__S_l_-k vooral ruimte voor uw weekends, hobby's en ,::,j^jy/^''ai'*^aa^^>^ % _
° /A_K-.5-_--\ vakanties. Want de Peugeot 405 Break stelt u _J| JK/ "_
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VAN 8 T/M 31 DECEMBER GEEFTPEUGEOT VEEL CADEAU.
HEERLEN, AUTOCENTRUM COLU\RIS BV., SCHELSBERG 45, TEL.: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64,

TEL- 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF SEEGERS 8.V., ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER 8.V.,
H»| WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944. SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE BV., KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.' _J
Bel PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG.
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ANONIEM
Luister mee... naar wat

mannen vertellen aan
Marcel & André

06-320.320.21
Dag en nacht. 0,50 p.m.
Vertel vandaag jouw
homo-sexervaring aan

Marcel of André,
tussen 15.00 - 21.00 uur

020-204998. Gratis

Club
2000

Nieuw! Nu ook op zat. en
zond. open van 14-24 uur.
Met leuke jonge meisjes.
Dus wil je het goed en fijn,
moet je in Club 2000 zijn.
Rijksweg Nrd. 22A, Ge-
leen. 04490-42315.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Life-gesprekken
320.324.05

50 et. p. min.

Love Line
Mijn baas dicteert me

graag en ik doe graag wat
extra's voor hem.

Esmaralda.

06-320.320.61
Diana Escort

045-
-320905/321038

Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.
Spetters

06-320.330.71
120 kanjers p. d. 50 c p. m.

Hardsexü
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.

yr o£AsZin in een l_>C__«/\.
erotische -A^^V v
ontmoeting?Bel en ervaar 't

06-320.322.22
50 cent per minuut

Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch 06-320.320.45
Hetero 06-320.320.26

Wet-Sex 06-320.320.47
Live 06-320.320.60

Fanmail 06-320.320.48
Viditel pag. 611,

0,50 p.m.

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Live - Live - Live - Live
Sex-Box

50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers

't
Stoeipoesje
Stoeipoesje
Stoeipoesje

06-
-320.325.11
320.325.11
320.325.11

50 et. p.m.

CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.
Nieuw bij JOLANDA privé
moeder + dochter + Van-
essa-type, 04492-3198 11-
-24 u.
PRIVÉ Nathalie-Monika.
Tel. 045-723029.

I Kt-BUJN
Belevenissen van dag & nacht. Ge-
woon gezellig of lijn. Het mag best 'n
tikje spannend zijn.
Na 21 00 uur slaat de erotiek toe. .
06-320.324.70^
50 centper minuut -^r

PRIVÉ voor nette hej ■
tegen redelijke vergoed] I
100% discr. Reacties i_!
postbus 30185, 6370
Landgraaf. «
!!! De live-afspreek-lijr V
Bel: 06-32032055 50 d
voor 'n lekkere vriend(j
Nieuw, nieuw!!! ESCC
en privé, 2 leuke meütE
vanaf 13.00 tot 1.00 tik
Tel. 045-728250. _ g.
Heren, welkom bij MAt }
en Annemieke vanaf 11"1*
uur. Tel. 045-721759. Js,
Privé bij ANITA, ook 's' 'terdags. Tel. 045-352&^
ESCORTSERVICE:
04490-23740, maan 0n
t/m zaterdag van 20.00^5.00 uur. (Nieuw: Sand^,'
Privé ANGELIQUE, In)
11.00 tot 18.00 uur. *.
043-633204. ,

Vibrafoon
Laat dicht die handel
06-320.330.6 ,
50 cent p.m.

Privé bij ROGER, cvi
ook escort. Tel. 0
727709.

d

En als zon lekker ding te intief
wordt, neem je toch een lijntje ruzn tweeën... Fe. Babbellijn I

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar ;j
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók), fc<
50 et/min. ia06-320.330.03 jj

Chatbox „Blind Date" l
06-320.325.20 L.

50 c. per/min
Januari a.s. organiseren wij oniig

„gemaskerd bal!" J1in Diskotheek „Cartouche" i«
te Utrecht i

Bel op! Spreek af!!!
Blind Date Postbus 208, 3300 AE Utrecht 6n

E.e.a. kan alleen gerealiseerd worden r_
bij voldoende interesse! j^

Oefening baart kunst '■
Eroslijn: 06-320.321.22;

n50 et. p.m. it
I -m — j____>,__i_^i_.l Nobel ESCORT ma g<
IMF_fi__t D"__t vrij. va. 14 uur tel. Ou.mW m mVTT* ~f 459597 alle mogel. aar i.

Razendsnel echt spannendfü zig! u
sexskontakten leggen! *K ESCORTSERVICE Afï*

Zoveelkans £1 Bianca, Peggy en Char )L maakte ie nog nooit. _^ ,e komen bij u thujs M
<^06-320.324.90 T hotel, 100% discr. vjlc^^ 50 cent per minuut bel dag en nacht 0^*£-' J 718086. J 'Wie weet, misschien maak je wj

een afspraakje...
Bel snel de j

Babbelbox!
Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit pr* n

over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijtl»l
Bellen met de Babbelbox doe je metzn tienen of, * '1
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn twe«

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen) . 'J

50 ct./min. 06-320.330.Ö!
Grijp jekans en laat je eens opw*}

men door 9 frisse jongens! «
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte heb"'
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?

Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen" j
teren mag natuurlijk ook. 50 et/min. t|

06-320.323.01
KIJKOTHEEK videoclub
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw films
aanw.

Sex Society
jonge meisjes

vanaf 18 jaar 06-

-320.321.21
2 shows per dag

's nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be.zar
320.324.21

50 et. per min.

H_ [___ 'El I ___»}
f___.ii _Vi.i_t_T _L
__. j______n^VWtr_r*^4S>_____L JÊmnH_fg||Bl|

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen

' per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

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

320.320.24
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf. Ma.
t/m vr. v.a. 14.00 u t/m
02.00 u.

-,{
Dames, wilt u bezoek \

een lieve Bi-vrouW- 1
U kunt nu bellen i,
(geen lesbiëne). o

045-311895^
Club Margo .

Bij ons is bijna allesrr.o \
lijk. Sauna, relax., trio,j ij
+ mass. Rijksweg \\1318, Geleen. 04*.
48448/54052. Ass. ge^ t

*★★★★★★★*'
Nombre >
Hombre

06-
-32032023 s

50 et. p. min.

★ ★★★★★★★*j
★★★★★★★★^)
i

ZoenbabW
î

06-
-32032522!

50 et. p. min. <
★ ★★★★★★★ji'

Privéhuis j|
Club ExclusiöJ,

Lieve en sexy meisjes i
wezig vanaf 18 jaar. ■verwennen of u laten
wennen. Bij ons is het .
gelijk. Met uw vvey
wordt rekening geho^,
dus maak ze kenbaar- j,
opend maandag t/m *«j idag van 11.00 tot 2^;
uur. Industriestr. 13,^,

rade, tel. 045-423&^



Spaanse bond
straft spelers

Real en Atletico
zijn onsportieve gedrag.
Atletico-speler Urujuela, die
doelmanBuyo zou hebben gesla-
gen en daarvoor de rode kaart
kreeg, werd vrijgesproken. De
beelden wezen uit, dat Buyo pro-

beerde zijn tegenstander te slaan
en zichzelf daarbij raakte. Ook
scheidsrechter Martin Navarette
werd niet gespaard.De bond ver-
zocht de Spaanse scheidsrech-
tersorganisatie de rol van Nava-

rette verder te onderzoeken. De
arbiter wordt verantwoordelijk
gesteld voor de chaos.

De Spaanse bond gingniet in op
het verzoek van Atletico-voorzit-
ter Jesus Gil de wedstrijd ongel-
dig te verklaren. Real, dat de
wedstrijd in blessuretijd besliste,
behoudt de twee punten en blijft
daardoor met Barcelona aan de
leiding. Gil kreeg wel te horen,
dat Atletico tegen deze beslis-
sing bezwaar kan maken. Diver-
se spelers kregen een boete op-
gelegd. Futre kreeg de zwaarste,
de Portugese aanvaller moet
ruim 3000 gulden betalen. Ten-
dillo kreeg een boete van 1000
gulden opgelegd.

door wiel verheesen
DEURNE/HEERLEN - De cyclocross in Rome kan vandaag
voor Frank van Bakel het einde van zijn leidende positie in
de Super Prestige betekenen. Het onderlinge verschil met de
concurrentie is ten enemale gering. „Gewoon een gevolgvan
het feit, dat pas drie wedstrijden voor ditklassement plaats-
vonden", aldus de 30-jarige Brabantse wielerprof. „Mocht
het in de Italiaanse hoofdstad mislopen heb ik niettemin nog
voldoende reden om tevreden op de voorbije weken terug te
blikken. Ik won twee van de drie eerderbedoelde ritten."

MADRID - De Spaanse voetbal-
bond heeft drie dagen nodig ge-
had om met behulp van video-
beelden de gebeurtenissen tij-
dens de uit de hand gelopen der-
by tussen Real Madrid en Atleti-
co Madrid op een rijtje te zetten.
In het duel werden zaterdag drie
spelers uit het veld gestuurd, ne-
gen kregen er een gele kaart
voorgeschoteld. Afgaande op de
beelden besloot de Spaanse
bond de Portugees Paolo Futre
(Atletico) voor drie wedstrijden
te schorsen. Real-speler Tendillo
werd voor één wedstrijd naar de
tribune verbannen. Doelman
Buyo van Real staat voorlopig op
non-actief. Hij moet zich volgen-
de week verantwoorden voor

'Krachttraining levert rendement op in Super Prestige'

Van Bakel, veldoverwicht

Van onze sportredactie

HULSBERG - Amateurwereld-
kampioen Camrda uit Tsjecho-
slowakije en Frank van Bakel,
leider van het Superprestige-
klassement, zijn zaterdag de
trekpleisters in de Beumerwald-
veldrit van Hulsberg. De organi-
serende Wielervrienden, die in
1991 het WK voor hun rekening
willen nemen, hebben ook de
specialisten Rein Groenendaal,
Henk Baars, de Belg Ludo de
Rey en de Tsjechen Radomir Si-
munek, Stanislav Bambula en
Frantisec Kloucek gecontrac-
teerd. Tot hun grote teleurstel-
ling zullen nationaal amateur-
kampioen Noël van der Ley en
provinciaal titelhouder Ben
Slenter zaterdag in het Hulsberg-
se veld niet van de partij zyn.

De twee Limburgse cyclo-cros-
sers hebben contractuele ver-
plichtingen in Zwitserland. „We
vinden het jammer, dat de Lim-
burgers ons in de steek laten,"
reageert Michel Gaemers van het
organiserend comité. „Het is be-
treurenswaardig, dat in Hulsberg
zo weinig renners uit eigen pro-
vincie starten. Met uitzondering
van de criteriumcross in Valken-
burg zijn wy de enige organisa-
tor van een cyclo-cross op Lim-
burgse bodem. De veldritten, die
vroeger in Cadier en Keer, Sibbe
en Stem werden gehouden, zijn
allemaal van de kalender ver-
dwenen."

Hoewel Nederlands beste veld-
rijder Hennie Stamsnijder, die
vorige winter in Hulsberg de Ne-
derlandse titel bij de profs ver-
overde, zaterdag ook tot de afwe-
zigen behoort, presenteren de
Wielervrienden een aantrekke-
lijk rennersveld, dat aangevuld
wordt met een aantal bekende
wegrenners: John Talen, Peter
Harings, Jacq van der Poel, Jan
Siemons, Hans Daams, Bennie
Heylen, Mare van Orsouw, Maar-
ten Ducrot, Ludwig Wijnants,

Peter Stevenson, Rob Kleins-
man en Johan Musseeuw.
Gaemers: „We werken met een
budget van 24.000 gulden. Dat is
niet toereikend genoeg om de
wereldtop te betalen. Daarom
hebben we ons veld met enkele
bekende wegrenners aangevuld,
in dehoop dat het bij het publiek
zal aanslaan."

Het circuit (2400 meter) waarop
de profs en amateurs gezamen-
lijk gedurende één uur en één
ronde aan het werk zullen zijn, is
in grote lijnen dezelfde omloop
waarmee de Wielervrienden via
de Koninklijke Nederlandse
Wielren Unie naar de organisatie
van het WK 1991 heeft gesollici-
teerd.
„Als we de wereldkampioen-
schappen krijgen toegewezen,
wordt een gedeelte van de auto-
snelweg Heerlen-Maastricht in
de omloop opgenomen. Het is
een prachtig parcours. Hoewel
we zes- tot zevenhonderd toe-
schouwers nodig hebben om uit
de kosten te springen, rekenen
we zaterdag op de aanwezigheid
van tweeduizend tot vijfentwin-
tighonderd toeschouwers. We
doen bij deze dan ook een oproep
tot het publiek, om onze kandi-
daatstelling voor het WK te steu-
nen."
Behalve profs en amateurs star-
ten in de Beumerwaldveldrit ook
de categorieën nieuwelingen/ju-
nioren en liefhebbers/veteranen.
Voor eerstgenoemde veldrit heb-
ben de Limburgers Alleleyn,
Beenkens, Cornips, Heynen, Van
Schijndel, Timmermans en Van
der Leeuw ingeschreven. In de
race voor nieuwelingen en junio-
ren zijn de grbroeders Allelyn,
Kühlman, Habets en Franken de
bekendste deelnemers.

Het programma in Hulsberg:
12.15 uur: nieuwelingen/liefheb-
bers, 30 min en 1 ronde; 13.15
uur: liefhebbers/veteranen, 25
min en 1 ronde; 14.30 uur: ama-
teurs/profs: 1 uur en 1 ronde.

'Grensgeval'
in volleybal

- De wedstrijd tus-'n 'de tweede elftallen van Roda JC
tSC Genk in het kader van de in-

beloftencompetitie is
Waatst naar donderdag 15 de-

_^"ber. Aftrap 20.15 uur. Ingelast
20 december is de ontmoeting
Ja JC 2-NEC 2, 19.30 uur.

-VON - In Lyon wordt zaterdag

' turninterland voor jeugdploe-
n<i gehouden tussen Frankrijk,
"''Sië en Nederland. In de Neder-

dse NKS-formatie zijn opgeno-
Joyce Golsteijn, Christa Blom,

lena Mulder, Sandra Nolten (al-
Swentibold Sittard) en Wendy

'*ssen (Hercules Reuver). In de
turnt Richard Wnuck

!t>dracht Kerkrade).

CANBERRA - Twee voormalige
—' ychtheffers hebben tegen een

.ernentaire onderzoekscommis-
'n Canberra verklaard, dat ze tij-

) s hun studie aan het Australisch
" (AIS) gedwongen

'stimulerende middelen te ge-H aken. Het tweetal werkte mee uit
0"t de studiebeurs te verliezen.
| Clark en Stan Hambesis vertel-lfl" de commissie, die zich bezig
J''dt met een onderzoek naar do-
ol gebruik in de sport, dat ze op last
_n ? trainer Lyn Jones anabole ste-
den naar Australië smokkelden.
je "tweetal kreeg dagelijks injecties
0 s'ikte wekelijks ruim 400 tablet-
_^

/V [JOETINCHEM - De Griekse top-
b PAOK Saloniki komt volgend
* naar Nederland. Van 17 juli tot
,?Ugustus zal de ploeg zich in de
'^terhoek voorbereiden op de
'Uvve voetbalcompetitie. PAOKr ji?fde tot afgelopen zaterdag de

J :£uJst in Griekenland aan. Bij de
Ljr staat ook ex-Vitesse-speler
j *e Small onder contract.

- In de eredivisie zaal-
bij de dames speelt Her-

\i ffl en L vanavond in Arnhem
x 20.15 uur de vooruitgeschoven
_ia ryd tegen Swift Arnhem. Het
£ is verplaatst in verband met
~, °Pacup-verplichtingen van de
leense ploeg.

.J^ENEN - Het Olympisch pro-
i -k^a is met vijf onderdelen uit-

)(heid. Bij de winterspelen van
j. 'n Albertville staan de biathlon
j_r dames, het free style skiën op
>l °obbelpiste en het short track

"fatsen voor dames en heren op
1 programma. Bij dezomerspelen
J^arcelona tien kilometer snel-
indelen voor dames en de Finn-
v
_gny bij het zeilen. Badminton,
*bal en judo voor dames waren

' aan net Pr°gramma van Bar-na toegevoegd.

JONDEN- De Westduitse Steffi
$ en de Zweed Mats Wilanderj j,^ Woensdag door een jury van

'.(.spelers gekozen tot de beste-*%iSsers van het Jaar- De Jury De"
«b'd uit de Brit Fred Perry (win-
iK van Wimbledon van 1934 totI.J' de Amerikaan Tony Traberte Australiër Frank Sedgman.

Nieuwe paarden
voor Rob Ehrens

Van onze medewerker
HEERLEN - Het is nog steeds niet
duidelijk of de voor zaterdag ge-
plande competitiewedstrijd tussen
landskampioen Avèro/OS en Pan-
cratiusbank/VCH doorgang vindt.
Er wordt nog naarstig gezocht naar
een beschikbare sporthal in deze
regio of een alternatief in België.

Derenner uit Deurne kwam tot deze
uitspraak kort voordat hij gisteren
vanaf Zaventem naar Rome vloog.
Daar vindt ('op een parcours, dat het
verschrikkelijkste uit de reeks
wordt genoemd') de vierde topcross
uit een reeks van tien plaats. Zürich,
Zarautz en Valkenswaard behoren
al tot het verleden. In Zwitserland,
waar Beat Breu de hoofdprijs opeis-
te, moest Van Bakel zich nog met de
negende plaats tevreden stellen. Zo-
wel in Zarautz, bij San Sebastian,
als in Valkenswaard was niemand
tegen hem opgewassen. „Trajecten
naar mijn hart", aldus betrokkene.
„Er kon veel gefietst worden. Dat
ligt mij beter danhetgeploeter in de
modder. Overigens, in Valkens-
waard draaide het zelfs uit op een
sprint tussen een man of vijf. Dat
komt in het veldrijden sporadisch
voor."
Zoals klassiekers en andere belang-
rijke koersen de marktwaarde van
wegrenners bepalen, zo gelden vel-
dritten om de Super Prestige als
waarderingscijfer voor de zwoegers
in de modder. Mét de nationale
kampioenschappen en het WK zor-
gen deze wedstrijden tevens voor
een uitstraling waarin kapitaal-
krachtige sponsors zich terugvin-
den. Startgelden van vier-, vijf- en
zesduizend gulden voor crossers
van formaat zijn dan ook al lang
geen uitzondering meer.
Van Bakel: „Het is de zevende ach-
tereenvolgende keer, dat wij om de
Super Prestige strijden. De eerste
keer betrof het nog een prijzenbe-
drag van tweeëntwintigduizend
gulden. Nu is het al ruim het dubbe-
le, waarvan de winnaar 10.500 piek
in zijn zak steekt."
De tweede plaats levert 7500 gulden
op, de derderuim 5000. In totaal zijn
er dertien prijzen. Best de moeite
waard en omdat ook in publicitair
opzicht het klassement interessant
is hoefje echt niet meer uitsluitend

op het WK te mikken. „Het neemt
niet weg, dat de regenboogtrui de
bekroning vormt."
Een paar weken eerder wordt inSint Michielsgestel om het rood-
wit-blauw gestreden. „Stamsnijder,
Baars, Kools, Groenendaal, Hen-
driks, ik en misschien nog deze of
gene zullen het wel weer moeten
uitmaken, waarbij uiteraard Adrie
van der Poel zich voegt. Hij duikt al-
tijd in de tweede helft van het vel-
dritseizoen op. Sommige collega's
vinden dat broodroof; ik niet. Je
kunt Van der Poel, aan wiens veel-
zijdigheid geen mens zal twijfelen,
moeilyk verbieden om behalve op
deweg ook in decyclocross hoog te
mikken. Ik zie hem in het WK in
ieder geval beduidend verder ko-
men dan Liboton. De Belg laat het
al jaren in de belangrijkste cross af-
weten. Momenteel is hij zelfs hele-
maal uit de top verdwenen. Neem
van mij aan: echt niet uit weelde."
Frank van Bakel, die jaarlijksonge-
veer vijfendertig veldritten afwerkt
en wiens contract met privé-spon-
sor Arkel Telecommunicatie weer
voor een jaar verlengd werd, is er
van overtuigd, dat zijn veranderde
oefenaanpak de basis is geweest
van zijn huidige toppositie.
Vooral in de individuele krachttrai-
ning onder leiding van plaatsgenoot
Cor Madou ziet hij veel heil. „Als
iemand met een stopwatch er bij
staat ben jewelverplicht om door te
gaan", zegt hij. „Vroeger werkte ik
tijdens het winterseizoen de kracht-
training in mijn eentje af."
Overigens, de intervaltrainingen en
de oefentochten op de weg zijn
exact hetzelfde als voorheen. De be-
zigheid in de zomer was daarente-
gen weer intensiever dan vroeger.
Meer krachttraining en in de perio-
de na de Tour de France ook regel-
matig een criterium op het pro-
gramma.
„Ik denk", aldus Van Bakel, „dat ik

" Frank van Bakel: „Overwinningen in Spanje en Valkens
waard neemt niemand mij meer af."
minstens dertig van dit soort wed-
strijden heb gereden. Goed voor zo-
wel conditie als stuurvaardigheid.
Bovendien, het werd nog redelijk
betaald ook. Mijn geld verdien ik
weliswaar grotendeels in de cross,
maar het kan geen kwaad als je ook
elders (Van Bakels vrouw heeft bo-

vendien een dameskapsalon, red.)
een graantje meepikt. De reis- en
materiaalkosten van een veldrijder
zijn niet niks en ik wil als het effe
kan een appeltje voor de dorst over-
gehouden hebben als ik over een
aantal jaren de fiets aan dekant zet."

WEERT - Rob Ehrens, de interna-
tionaal succesvolle springruiter
uit Weert heeft naast het paard
Topaz, drie nieuwe paarden op
stal gekregen waarmee hij inter-
nationaalaan de start kan komen.

Door de verkoop van zijn top-
paard Sunrise, waarmee hij nog
aan de Olympische Spelen in
Seoel deelnam, had Rob alleen
nog maar de beschikking over
Topaz van eigenaar Henk Maes-
sen.

Met dit paard werd Rob nog vier-
de in Maastricht en won hij on-
langs de Grote Prijs van Zuidla-
ren. Thans staan in de stallen van
Weert Expo Matchline, Expo Gra-
phic en Expo Creation, allemaal
eigendom van de heer Beekmans,
waarmee Dion van Groessen dit
jaar op internationaal niveau aan
de top mee streed. Door de komst
van deze paarden naar Weert be-
schikt Ehrens weer over meerde-
re troeven om op internationaal
niveau aan de start uit te brengen.

Masters dubbel
LONDEN - In Londen is woensdag
een begin gemaakt met het Masters
tennistoernooi dubbelspel. In de
eerste ronde wonnen de Zuidafrika-
nen Aldrich en Visser in drie sets
van Marty Davis (VSt) en Drewett
(Aus). Voor de andere groep won-
nen Evernden (Nwz) en de Ameri-
kaan Kriek in vier sets van de Mexi-
caan Lozano en deAmerikaan Wits-
ken.
Uitslagen: Blauwe groep: Aldrich/Visser
(ZAf) - Marty Davis/Drewett (VSt/Aus) 6-3,
7-6, 6-4. Rode groep: Evemden/Kriek
(NwZ/VSt) - Lozano/Witsken (Mex/VSt) 6-4,
6-3, 2-6, 6-4.

Avèro/OS uit Sneek heeft komen-
de zondag Europacup-verplichtin-
gen. Trainer Hans van Wijnen wil
het aanvankelijk geplande compe-
titieduel tegen Pancratius-
bank/VCH niet laten uitstellen,
maar dit treffen als zaterdagse 'op-
warmer' voor zijn selectie benut-
ten.

Pancratiusbank/VCH wilde de
noordelijke cupfighter tegemoet
komen en ging akkoord met het
omzetten van de uitwedstrijd naar
Sneek in een thuiswedstrijd (oor-
spronkelijk gepland voor zaterdag
18 maart 1989), mits het treffen er-
gens in Zuid Limburg doorgang
kon vinden, want de thuishaven
van Pancratiusbank/VCH, de
sporthal Kaldeborn in Heerlen is
aanstaande zaterdag niet beschik-
baar. Een dagenlange speurtocht
vorige week, leverde echter geen
resultaat op. Nu stelt de teambege-
leiding van Avèro/Olympus alles
in het werk om een locatie in Bel-
gië te vinden, want de ploeg wil
hoe dan ook al zaterdag naar het
zuiden afreizen.

(ADVERTENTIE)

NATUURLIJK,
UKUNT

WÉÉR N MAANDJE
WACHTEN...

f c*£* __.i^i2#c_è!^- o.*
=____BI.ANDSE STAATSLOTERIJ g
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Wie slim is koopt meteen een lot. Want ook deze maand zijn er meer dan 7 miljoen prijzen te winnen tegenover
zon 2 miljoen loten. Verdeeldover 3 trekkingen. Alles bij elkaarruim 33 miljoenguldenaan prijzen. Van een tientje

k% cvohlgei'de 1wenek woensdag' MÉÉRKANS IN DE STAATSLOTERIJ -♦<

Virtuoos optreden
Bulgaarse turnsters

" De Bulgaarse turnsters stalen de show in Kerkrade met hun acrobatische kunstjes.
Foto: WIM KÜSTERS

I^GRADO - John van derWiel
Q\\ tijdens het schaaktoernooiWa 9ranc^ MastersAssociation

I. A) in Belgrado zijn partij voor
«ge lerde ronde remise gespeeld
l de Sovjetrussische groot-
Vrf r Mikalisjisjin. Van der
W wit had'staat nu met drie
Aaten. °P de gedeelde tiende'i \^s m het veld van 258 deelne-

ib °

~ e basketballers van Den. 2?r hebben het duel tegen Stroi-
% lev m 6roep D van de kwartfï-
„r s van de strijd om deKorac-be-

verloren met 65-89.

Remise voor
Van der Wiel

|t S«v .^""ste uitslagen vierde ronde: Ba-, jf-l/j 'oaorcevic 1/2-1/2, Goerevitsj - Giek
_*'"-Mty>lsJm - Ftacnik 1/2-1/2, Van dert lTe.jeT'lka"sjisjin 1/2-1/2,Rasjkowski - Po-

t„'Ton k' i/2-1/2, Renet - Damnjanovie„ ?Vn ?r°vic - Pigoesov 0-1, Cabrilo - Wes-
i „S_ i' S Kovacevic - Wilder 0-1, Rie-'S' At»,." Nenadovic 1-0, Spiridonov - Blees
l i. *">asijadis - Vanheste 0-1, Bakic - Los__ Tori koD: '" Hulak 4 punten, 2. Bare■ J%v JtT^vic- Cabrilo, Damnjanovie, Pi-
i ,"s 3 "; n Wilder 3 1/2, 8. Petursson en Psa-
,?> va-nl afg-, 10. o.a. Van derWiel 3. Tota-

"t se. v andere Nederlanders: Riemers-
vanheste 2, Los 1, Blees 1/2.

spektakel, met een aaneenschakeling van hoogte-
punten. Fascinerend was vooral het ruim een uur
durend optreden van twaalfvoudig wereldkam-
pioeneAkro-gym Bulgarije. Deze Bulgaren die met
een ontvangst op het gemeentehuis door burge-
meester Jan Mans hun Nederlandse toernee begon-
nen, werden herhaaldelijk beloond met staande
ovaties.

KERKRADE - De ruim twee uur durende turn-
show in deKerkraadse Rodahal is dank zij een re-
presentatief deelnemersveld, een perfecte organi-
satie en door de grote publieke belangstelling een
brok propaganda voor de turnsport geworden.
Trots kan Eendracht-voorzitter Hub Bremen met
zijn medewerkers terugblikken op een uniek turn-
gebeuren in Kerkrade. Het werd een echt turn-

Mittwochslotto
HAMBURG - De trekkingen van de West-
duitse Mittwochslotto: trekking A: 18 - 38 -41 - 42 - 47 - 48. Reservegetal: 43. Trekking
B: 10- 35 - 38 - 41 - 43 - 49. Reservegetal: 47.
Spiel 77: 6519468.
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Camrda trekpleister
in cross Hulsberg

Beumerwaldveldrit testcase WK-omloop

..

sport

Vunderink
in vorm

'tECHT- SchaatserRobert Vun-
hk is aan een ijzersterkeperiode
8 De Raaltenaar, die onlangs
werelduurrecord verbeterde,lificeerde zich gistermorgen op

Isbaan in Utrecht voor de natio-
'titelstrijd op de tien kilometer.
**g selectiewedstrijd 10 km: 1.Vunde-
(Raalte) 15.19,7, 2. Van Kempen

"Wveen) 15.24,0, 3. Kooiman (Bergam-
«) 15.27,5, 4. Kooy (Rijsenhout) 15.31,9,
«nk (Oost Graftdijk) 15.38,6, 6. Pieterse»ien) 15.40,6, 7. Zoon (Rockanje) en VanIHoorn (Ter Aar) 15.41,8, 9. Bouma[Mrijne) 15.45,3, 10. Alleblas (Den
f») 15.46,5.

Sport kort



Kaasliefhebbers moeten dezeweek
bij onze slager zijn.
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Een rollade met geraspte Edam- fTTSiPSI Srr»«fcswql<fcel&hamka's Dubbel Drank, - fft Vernieuwd: Maxi- Biogarde,stand of ioq *__S*s> Salustianas, 5
mer kaas mag je als kaasliefhebber WT"" 5* 1 Qft

_. QQ ffi dame^erband, jqq ffi roer, bekero.s hter l.Z^ voor hand & pers,
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kilo ®®®® IS-§^l!_)yy Chocolade hagel, _L! Tandenborstels, <fi Zaanlander mild ®® ■Uit de bedieningsafdeling: sU melk, puur of O/IQ diverse soorten,

#
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