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Israëlische premier beschuldigt PLO van misleiding

VS: rede Arafat te
mager voor dialoog

Van onze correspondent
WASHINGTON/TEL AVIV
De rede van PLO-leider Jasser
Arafat voor de Verenigde Na-
ties bevat 'interessante en po-
sitieve punten', maar gaat niet
ver genoeg om een gesprek
tussen de VS en de PLO te
rechtvaardigen. Dat heeft een
woordvoerder van het Ameri-
kaanse ministerie van Buiten-
landse Zaken gisteren gezegd.
In een reactie op de speech
van Arafat zei de woordvoer-
der, Charles Redman, dat de
rede 'hoopgevende elementen'
bevatte. Maar, aldus Redman,
Arafat is niet duidelijk genoeg
geweest over de drie voor-
waarden waaraan moet wor-
den voldaan vóór wij met de
PLO een dialoog willen ope-
nen.

Die drie voorwaarden zijn: erken-
ning van het recht op voortbestaan
van de staat Israël, acceptering van
de VN-resoluties 242 en 338 over
vrede in het Midden-Oosten, en het
afzweren van alle vormen van terro-
risme.Ruim 65 tips

Ha kunstroof
*"ÖE - Naar aanleidingvan een
opsporingsbericht na net NOS-
j^urnaal gisteravond op de te-
evisie heeft de Edese -politie
?Ver de roof van de drie Van

ongeveer 65 tele-
l°ontjes ontvangen.
Pc tips, waaronder enkele zeer
Pfuikbare, kwamen voorname-
Hlk uit deregio en ook uit de ge-
beente Otterloo, waar hetKröl-
er-Möller museum gevestigd

*" De „gouden tip" was er nog
bij. De daders zijn nog

sPoorloos.
t>e drie Van Gogh's kunnen

toegevoegd aan de top-
van gestolen kunstwerken

% Zie ook pagina 2

Toch koopavonden voor personeel

Politie bekeurt
V&D-vestigingen

Van onze verslaggevers

HEERLEN - De koopavond van
V&D voor het eigen personeel en
introducés is gisteravond gewoon
doorgegaan en ook vanavond wordt
nog een dergelijke koopavond ge-
houden. De directie van het waren-
huisconcern acht de extra avonden
niet in strijd met de Winkelslui-
tingswet. In het arrondissement
Maastricht maakte de politie in alle
filialen wel procesverbaal op. Daar-
mee handelden de agenten conform
de richtlijnen van de economische
officier van justitie.Het betreft hier
de vestigingen in Maastricht, Heer-
len, Geleen, Sittard, Brunssum en
Kerkrade.

De verkoopactiviteiten werden niet
verboden, de politie legde niemand
een strobreed in de weg. Er werd
wel rapport opgemaakt over net

aantal aanwezigen en de duur van
de extra koopavond.

In het arrondissement Roermond
trad de politie niet verbaliserend op.
In dat gebied heeft V&D vestigin-
gen in Venlo, Weert en Roermond.
Officier van justitie mr H. Droesen
liet weten dat de politie in zijn ge-
bied niet zou optreden: „De econo-
mische officieren van justitie heb-
ben landelijk afgesproken dat
slechts bij enkele filialen in het land
processen verbaal zullen worden
uitgedeeld. Het heeft geen zin om
datbij alle filialen te doen. De even-
tuele hoetezal niet minderzijn naar-
mate er meer processen verbaal
worden opgetekend. De bekeurin-
genworden naar de officier van jus-
titie mr A. Fransen in Amsterdam
gestuurd.

* Zie verder pagina 15

" Grote drukte gisteravond bij de personeelsingang van V&D
in "Heerlen tijdens de eerste koopavond voor het eigen personeel
en introducés. Foto: FRANSRADE
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Oproep
Arafat had gistermiddag de leiders
van Israël opgeroepen naar Genève
tekomen om vrede te sluiten.Arafat
deed zijn oproep tijdens zijn eerste
toespraak in 14 jaartot deAlgemene
Vergadering van de VN, nu echter
in Genève omdat de VS Arafat een
visum weigerden. „Kom. Laten wij
vrede sluiten. Werp vrees en intimi-
datie weg. Ik vraag de leidersvan Is-
raël hierheen te komen, opdat wij
onder toezicht van de VN aan vrede
kunnen werken," zo zei de PLO-lei-
der.

Arafat stelde voor dat een interna-
tionale vredesconferentie bijeen
zou komen op basis van deVN-reso-
luties 242 en 338. Daarbij moet vol-
gens dePLO-leider rekening gehou-
den worden met 'derechten van ons
volk op vrijheid en het recht voor
iedereen om in vrede en veiligheid
te leven. Hij wees Amerikaanse
eisen van meer concessies aan Is-
raël als tegenprestatie voor een ge-
sprek met Washington af.
De Amerikaanse afwijzing van Ara-
fats toespraak is in Israël met in-
stemming ontvangen. Premier Jit-
schak Shamir deed gisteravond een
dringend beroep op de Verenigde
Staten om oók in de toekomst geen
contacten aan te gaan met de PLO.
Volgens hem zal de PLO nooit in

staat zijn aan de voorwaarden van
Amerika voor erkenningte voldoen,
omdat die in tegenspraak zijn met
de bestaansreden van die organisa-
tie.
„We zijn getuigevan een monumen-
tale misleidingstruc In Algiers, in
Stockholm, in Straatsburg en nu in
Genève is een luchtspiegeling ge-
creëerd om de internationale ge-

meenschap om de tuin te leiden,
door de illusie van gematigdheid.
Maar in al die optredens, en met
name in de terreur-conferentie- van
Algiers, herhaalt de PLO-leider al-
leen maar zijn uitgangspunt in ver-
schillende versies. De betekenis is
de afwijzing van het bestaanvan Is-
raël, devoortgangvan terrorisme en
de aanmoediging van geweld."

" Onder het toeziend oog van VN-chefPerez de Cuellar, spreekt
PLO-leider Jasser Arafat in Genève de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties toe.

Nijpels: wezenlijke veranderingen onvermijdelijk

Milieuvervuiling
bedreigt mensheid
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Nijpels van
milieubeheer acht de milieuver-
vuiling in ons land zo ernstig dat
grote maatschappelijke aanpas-
singen onontkoombaar zijn, op
vrijwel ieder terrein. De minister
zei dat gistermiddag bij de aanbie-
ding van het rapport 'Zorgen voor
morgen' van het Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne. Op basis van deze in-
ventarisatie zal Nijpels volgend
jaar maart concrete maatregelen
aankondigen om de milieuvervui-
ling terug te dringen.

In het rapport staat hoe vervuild
Nederland en de rest van dewereld
is. Het is absoluut noodzakelijk dat
de luchtverontreiniging op mon-
diaal niveau vergaand wordt ver-
minderd. Op den duur bedreigt
deze vervuiling zelfs het voortbe-
staan van de mensheid. Voortgaan-
de verontreinigingvan de atmosfeer
verhoogt het broeikaseffect, waar-
door de temperatuur op aarde de
komende honderd jaarmet 8 graden
kan stijgen. Hierdoor zullen alle sys-
temen ontwricht worden.

Volgens het rapport 'Zorgen voor
morgen' is Nederlandzó ernstig ver-
zuurd is, dat betwijfeld moet wor-

den of de natuur zich daar ooit nog
van kan herstellen. De bodem- wa-
ter- en luchtvervuiling moet met 70
tot 90 procent moet worden terug-
gedrongen om zeer ernstige schade
voor de volksgezondheid en het mi-
lieu te voorkomen.

Tegelijkertijd constateert het rap-
port dat een dergelijke drastische
reductie van de vervuiling niet mo-
gelijk is, gezien de huidige stand
van de techniek. Daarom worden
wezenlijke veranderingen noodza-
kelijk geacht. Daarbij denkt het

RIVM aan de ontwikkelingen van
nieuwe energievormen, verregaan-
de ernergiebesparing, hergebruik
en vooral het voorkómen van ver-
vuiling."

Onvoldoende
Volgens de berekeningen van
RIVM zijn de huidige maatregelen
om bijvoorbeeld de vervuiling van
de Rijn terug te dringen volstrekt
onvoldoende. Het terugdringen van
de afvallozingen met 50 procent tot
1995 - zoals vastgelegd in het Rijn-
Actie-Plan - moet worden opge-
schroefd naar tenministe 75 pro-
cent, aldus het rappprt.

In een reactie op het rapport bepleit
De Stichting Natuur en Milieu een
grootscheeps investeringsprogram-
ma om de aftakeling van de natuur
en het milieu te stoppen. Hiermee is
een bedrag van tien miljard gulden
per jaar gedurende de rest van de
eeuw gemoeid. Natuur en Milieu is
van mening dat de uitworp van niet-
en slecht afbreekbare stoffen met 75
tot 95 procent moet worden vermin-
derd. Het energieverbruik zal moe-
ten worden gehalveerd en het ver-
bruik van natuurlijke hulpbronnen
zou drastisch moeten wordenterug-
gebracht.
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2,1 miljoen
voor betere
verbinding

vliegveld-A2
Van onze verslaggever

BRUSSEL/MAASTRICHT - Het
Europese regionale fonds keert een
bedrag van 2,1 miljoen gulden uit
aan Rijkswaterstaat in Maastricht
/voor het maken van een goedeweg-
verbinding tussen Maastricht Air-
port en de autosnelweg A2/E25. Dit
blijkt uit een mededeling diede EG-
Commissie gisteren in Brussel heeft
gedaan.
De Europese Commissie keert in to-
taal een bedrag van 6,3 miljoen gul-
den uit aan Nederland voor projec-
ten in Limburg en Friesland. Het
leeuwedeel, 4,2 miljoen, is bestemd
voor het aansluiten van industrie-
terreinen in het Friese Wolvega óp
de Rijksweg 32.

Oost-westbaan
Rijkswaterstaat loopt al lang rond
met plannen om de verbinding tus-
sen de luchthaven en de autosnel-
weg te verbeteren. „Die aanpassin-
gen zijn hard nodig. Vooral als de
Oost-westbaan er komt. Omdat op
onze begroting daarvoor geenruim-
te was, hebben wij de Europese
Commissie om een bijdrage ge-
vraagd", aldus woordvoerder K. Wu
van Rijkswaterstaat in een eerste re-
actie.
Wanneer er met dewerkzaamheden
begonnen wordt, is volgens de zegs-
man van RWS nog niet duidelijk.
Vast staat wel dat daarmee gewacht
wordt totdat er definitief uitsluitsel
is over de fel omstreden aanleg van
de nieuwe start- en landingsbaan op
de luchthaven. „Als de Oost-west-
baan niet doorgaat, zullen we onze
plannen opnieuw moeten bekijken.
Het ligt voor dehand dat de verbete-
ringen in dat gevalminder drastisch
zullen zijn."

Vader laat
gewond
zoontje
achter

Van onze verslaggever
SCHINNEN - R. uit Spaubeek is
gisteravond in de Dorpsstraat van
Schinnen met zijn auto tegen een
pas gerestaureerd huis gereden en
op de vlucht geslagen. Hij het zijn
10-jarig zoontje zwaar gewond in
het voertuig achter.De knaap moest
per ambulance naar het ziekenhuis

worden overgebracht. Hij verkeert
niet in levensgevaar.

De bestuurder reed omstreeks 21.00
uur vanuit Schinnen richting Puth.
Halverwege de Dorpstraat vloog hij
door onbekende oorzaak uit een
flauwe bocht en botste tegen ge-
noemd huis. Tevensramde hij in de
oprit deauto van debewoners.Deze
auto werd tegen een aanbouw ge-
drukt. De brandweer moest er aan
te paskomen om de muren van deze
aanbouw te stutten. Beide auto's
raakten total loss.

De bestuurder vluchtte te voet in
onbekende richting en het daarbij
zijn 10-jarig zoontje bloedend in de
auto achter. De politiewist middels
het kenteken de identiteit van de
man snel te achterhalen. Direct
werd een zoekactie gestart, maar die
had tot na middernacht nog geenre-
sultaat.

" R. ramde met zijn auto niet alleen het huis maar ook de auto
van de bewoners. Foto: PETER ROOZEN

CBS schat aantal
werklozen
op 415.000

DEN HAAG - Volgens schattingen
diehet CentraalBureau voor deSta-
tistiek (CBS) gisteren bekend maak-
te, bedroeg het aantal werklozen in
de periode september tot en met no-
vember gemiddeld 415.000. In de
periode tussen augustus en oktober
was dat aantal 417.000.

Volgens de gegevens van de ar-
beidsbureaus, die door het ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid bekend worden gemaakt,
telde ons land eind november
678.600 werklozen. Het CBS maakt
pp verzoek van het ministerie bij
wijze van proef schattingen van de
werkloosheid op basis van gege-
vens van de arbeidsbureaus gecom-
bineerd met een doorlopend onder-
zoek onder de beroepsbevolking.

De schattingen van het CBS over de
afgelopen perioden liggen 39 pro-
cent lager dan het officiële werk-
loosheidscijfer. Begin van het jaar
lagen de schattingen nog 30 tot 33
procent lager.
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strips en reportage

Kunstroof Kroller-Muller grootste uit Nederlandse geschiedenis

Drie Van Goghs zijn
mogelijk ’ontvoerd’

Van onze correspondent

OTTERLO - Het ruim dertig man tellende Gelders recher-
chebijstandsteam, dat sinds maandagnacht koortsachtig
speurt naar de drie uit het Kröller-Müllermuseum in Otterlo
verdwenen schilderijen van Van Gogh, sluit niet uit dat de
kunstwerken zijn 'ontvoerd' en dat er losgeld voor zal wor-
den geëist. De schilderijen zijn door hun grote bekendheid
namelijk volstrekt onverkoopbaar. De politie wil overigens
geen enkele mededeling doen over haar vermoedens betref-
fende daders en hun mogelijke bedoelingen.

Van de gestolen kunstwerken ont-
breekt nog elk spoor. De politie be-
schikt slechts over éénvage aanwn-
iing: een auto met Frans kenteken,
waarvan de inzittenden zich giste-
ren volgens getuigen verdacht in
Bet nationaal park De Hoge Veluwe
zouden hebben opgehouden. In dat
park is het Kröller-Müllermuseum
gevestigd.
pc kunstroof van maandagavond is
de grootste die ooit in Nederland is
gepleegd. Het gaat om drie wereld-
beroemde werken van Van Gogh:
een versie van 'De Aardappeleters',
'Hét Weversinterieur' en 'Uitge-
bloeide zonnebloemen. De doeken
vertegenwoordigen volgens de poli-
-I£e een waarde van vele tientallen
miljoenen guldens, maar volgens
deskundigen gaat het in totaal om
meer dan honderd miljoen gulden.

Groot alarm
Enkele minuten na de inbraak werd
groot alarm gegeven. De in- en uit-
gangen van het door hoge hekken
omgeven park De Hoge Veluwe
werd hermetisch afgesloten en de
poütie zocht het terrein met behulp
yan speurhonden meter voor meter
af.

De inbrekers zijn het museum bin-
nengedrongen door een ruit van
pantserglas te vernielen. Ze moeten
zeer snel hebben gewerkt. Op het
(noment van de inbraak, om kwart
voor negen, ging bij de politie van
Ede het alarm over. Binnen 3 minu-

ten waren volgens een politie-
woordvoerder agenten ter plaatse.
De daders waren toen echter al ge-
vlogen.

Onmiddellijk werden alle toegan-
gen tot het Nationaal Park De Hoge
Veluwe afgezet. Twintig minuten na
de kunstroof was het park herme-
tisch afgegrendeld. De Edese politie
kreeg bij haar speurwerk assistentie
van de politie uit Arnhem en Apel-
doorn. Enige uren later is het 30
man tellende Gelders recherchebij-
standsteam ingeschakeld.

Volgens hoofdinspecteur D. van
Rossum van de politie in Ede ging
het om een gerichte inbraak. „Het
waren geen onbekenden, zij zoch-
ten gericht naar schilderijen. Het is
alleen nog onduidelijk of het om
deze schilderijen ging", aldus de
hoofdinspecteur.

Miljoenen waard
De doeken zijn van onschatbare
waarde. Ter vergelijk: In november
1987 werd een schilderij met irissen
van Van Gogh voor 100 miljoen gul-
den verkocht. In juni van dat jaar
bracht een schilderij van een brug
(uit Van Goghs Arles-periode) 45
miljoen op en in maart '87 werd het
beroemde 'Zonnebloemen in een
vaas' door een Japanse firma opge-
kocht voor 74 miljoen gulden.

De nationale bekendheid van de
schilderijen, vooral van 'De Aardap-
peleters', doet vermoeden dat het

om een 'ontvoering' gaat. Omdat
iedereen de schilderijen kent, is het
zeer moeilijk deze te slijten in het il-
legale circuit. Veel gemakkelijk is
het een fors losgeld te eisen.

Het Kröller-Müllermuseum bezit in
totaal meer dan 270 werken van Van
Gogh, naast werken van onder an-
deren Mondriaan, Picasso en Toor-
op. De collectie van het Kröller-
Müllermuseum, die jaarlijks hon-
derdduizenden mensen uit de gehe-
le wereld trekt, is sedert 1907 opge-
zet door mevrouw Helene Kröller-
Müller.

Eind juni kwam het rijksmuseum

op de Hoge Veluwe in het nieuws
door de diefstal, op klaarlichte dag,
van een zelfportret van Charley
Toorop met een waarde van circa
40.000 gulden. Het doek werd door
de politie teruggevonden bij een 62-
-jarige labiele vrouw in Arnhem, die
het kunstwerk in een boodschap-
pentas had meegenomen. In haar
woning vond de politie ook een
schilderij van de 17e eeuwse schil-
der Jan van Goyen terug, kort daar-
voor door de vrouw gestolen uit het
Rijksmuseum Twenthë.
In september dit jaar uitte de Alge-,
mene Rekenkamer vernietigende
kritiek op de bewaking en beveili-
gingvan kunstcollecties in de mees-

te rijksmusea. Volgens de Rekenka-
mer is die in zeker 14 museau vol-
strekt onvoldoende. „Kostbare
kunstcollecties bij vrijwel alle rijks-
musea in ons land worden ernstig
bedreigd", luidde het kritisch oor-
deel van deRekenkamer.

Het Kröller-Müllermuseum in Ot-
terlo werd als een van de weinige
musea gunstig beoordeeld. De be-
veiliging was naar het oordeel van
de Rekenkamer voldoende. Enig
punt van kritiek betrof het manage-
ment: kunstinhoudelijk voldoende
geschoold, maar te weinig kennis
van en inzicht in de zakelijke kant
van het museum.

" De toegang tot het
Nationale Park Hoge
Veluwe was gisteren
de hele dag
hermetisch
afgesloten. Agenten
en bewakers hielden
nieuwsgierigen
buiten de poorten.

Van Gogh vond
’Aardappeleters’

zijn beste werk
Van onze

kunstredactie
HEERLEN - Vin-
cent Van Gogh heeft
zijn doek 'De Aard-
appeleters' zijn beste
werk genoemd. In
een brief aan zijn
zuster uit 1887
schreef hij dat zijn
werk met de vijf
etende boeren 'après
tout' het beste was
dat hij maakte. De
definitieve versie
van het schilderij uit
1885 hangt in het
Van Goghmuseum
in Amsterdam. Het
nu gestolen werk uit
het Kröller-Müller
Museum is een voor-
studie die leidde tot
de bekende versie.
Het bestaat uit een
doek dat op een pa-
neel is geplakt. De
afbeelding verschilt

niet veel van de defi-
nitieve versie en is
'gespiegeld' weerge-
geven. Als modellen
gebruikte Van Gogh
leden van de Nue-
nense families De
Groot en Van Rooij.
Ook- wordt wel ge-
suggereerd dat een
prent van Léon
Llhermitte uit 1884
mede-aanleiding
was tot het -maken
van het schilderij.
'De Aardappeleters'
en het eveneens ge-
stolen 'Weversinte-
rieur' uit 1884 maak-
te Van Gogh tijdens
zijn 'Brabantse pe-
riode' in het begin
van de jaren 1880. De
doeken kenmerken
zich door het ge-
bruik van donkere
kleuren bruin en
groen, waardoor ze
wel eens 'somber'

zijn genoemd. Het
schilderij 'Uitge-
bloeide Zonnebloe-
men' uit 1887 is veel
frisser van kleur,
met gelen en blau-
wen, en werd in
Frankrijk geschil-
derd. Het is zo goed
als zeker het eerste
schilderij van Van
Gogh dat Hélène
Kröller in 1908 aan-
kocht.
De schilderijen van
Van Gogh, waarvan
het Rijksmuseum
Kröller-Müller er een
groot aantal bezit,
hangen in de oud-
bouw van het mu-
seum op de Hoge Ve-
luwe. Dit deel werd
vijftig jaar geleden
geopend naar een
ontwerp van de Bel-
gische architect
Henri van der Velde.
De Van Gogh-collec-
tie en de andere wer-
ken van impressio-
nisten en post-im-
presssionisten als
Renoir, Seurat en
Cézanne die daar
hangen, vormen de
grote trekpleister
van het museum." 'De Aardappeleters', door Van Gogh zelf zijn beste werk genoemd

reCept h. meijer

Kalkoensalade
met notendressing

Tussengerecht van het eerste
Kerstmenu.

Benodigdheden voor 4 personen:
5 walnoten, 2 el olie, 4 el azijn, 1 el
honing, peper en zout, mespunt

tijm, 100 g gedroogde vijgen, sla-
bladen van een krop krulsla, 200
g kalkoenfilet, 20 g margarine, of
boter.

Hak ofwrijf de walnoten fijn.
Maak een dressing van de walno-
ten met de olie, de azijn, de ho-
ning, peper zout en tijm.
Snijd de vijgen in reepjes.
Was de slabladen van de krulsla en
dep ze droog of slinger ze droog in

de slacentrifuge.
Bestrooi de kalkoenfilet met pe-
per en zout en snij ze in dunne re-
pen.
Bak de kalkoen in de hete marga-
rine of boter in vijf minuten bruin
en gaar.
Leg op vier borden de slabladen
en verdeel er de nog warme kal-
koen, de vijgen en de dressing
over.

Ook museum alsKröïler-Müller is Ie beveilig

Inbraakpreventie
kwestie van geld

Van onze correspondent

OTTERLO - Grote projecten als
het museumKröller-Müller zijn in
theorie goed tegen inbraak te be-
veiligen. „Het is maar net hoeveel
geld je ervoor over hebt", zo stelt
B. Roode van een groot beveili-
gingsbedrijf in Badhoevedorp.

Volgens eenrecent rapport van de
de Algemene Rekenkamer was de
beveiliging van het rijksmuseum
in Otterlo 'ruim voldoende. Ook
na de spectaculaire roof van
maandagavond blijft het ministe-
rie van WVC van mening dat de
bewaking afdoende was. „De be-
veiliging heeft uitstekend gefunc-
tioneerd", aldus woordvoerster A.
M. Storbio. „De bewakers hebben
onmiddellijk gereageerd. De poli-
tie was ook zeer snel ter plaatse".

Het ministerie wilde verder geen
enkele mededeling doen over de
wijze waarop het museum 's
nachts wordt bewaakt. Ook wilde
de woordvoerster niets zeggen
over een eventuele uitbreiding
van de maatregelen.

Bevoegdheid
Volgens een bewakingsbedrijf te
Arnhem is het gebruikelijk dat
particuliere bewakers bij het ont-
dekkenvan een inbraak niet zelf-
standig proberen op te treden. „In
deze gevallen wordt via de tele-
foon of de eigenverbindingsappa-
ratuur onmiddellijk de politie ge-
waarschuwd. Particulier bewa-
kingspersoneel heeft geen be-
voegdheid om mensen te arreste-
ren. Het enige wat men kan doen,
is de verdachten staande houden
in afwachting van de komst van
de politie. Wel is het zo dat het be-
wakingspersoneel in dit soort ge-
vallen er probeert achter te ko-
men om hoeveel verdachten het
gaat, welke bijzondere kenmer-
ken ze hebben, het type auto wat
gebruikt wordt en het kenteken."

Een aantal beveiligingsdiensten
verbaast zich erover dat het de in-
brekers is gelukt het pantserglas
van het museum te verbreken.
„Als het inderdaad om veilig-

heidsglas gaat, dan is dat 2
moeilijk te breken. Dat moet
toch geruime tijd met mokers
dat glas beuken. Je hebt ook n
al wat tijd nodig. Maar missch
hebben ze in dit geval met ex|
sieven gewerkt."

Slagvast
Volgens beveiligingsdeskund
Roode is het bijna uitgesloten
het museum met pantserglas
beveiligd. „Echt pantserglas is'
gelvrij.Dat kun jeeigenlijk aM
met explosieven breken. Ik d<
dat het in dit geval gaat om
laagd glas. Dat is in diverse diK
verkrijgbaar. Een zeer goede
veiliging biedt slagvast glas
uit meerdere lagen is opgeboU
met daartussen een folie. Een'
van 15 millimeter dikte is bij2
der moeilijk te breken! Je rfl
toch wel erg lang beuken om d
een gaatje in te krijgen. Het
voorstelbaar dat het musö
voor de dunste uitvoering val
millimeter heeft gekozen. Dat
een kwestie van geld. Maar &
nog. Als je op die ramen slag
teetors plaatst, dankrijg je onrri
dellijkeen alarmmelding zodra
iets aan de hand is."

„Met inbraakwerende rolluiW
electronische beveiliging, ca»
ra's en monitoren en twee man'
wakingspersoneel moet een ö
seum alsKröller Muller naar fl>
mening wel afdoende beveüj
kunnen worden. Maar je zag Jook bij de inbraak in het Stedeï
Museum in Amsterdam. Er
gewoon te weinig geld uitgege»
voor een goede beveiliging."
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de komieke coco panda en de roddeltante



ekort
(.^9O dreigt in het beroeps- en
!OoJpzet onderwijs een tekort van
i *k? in vooral exacte
IJj en. Volgens de regeringspartij-
li sllis^ te wyten aan e onaantrek-JJke salariëring in het onderwijs,
M^door veel docenteneen baan in
t» .drljfslevenverkiezen. Met een
js^'e bovenop het salaris willen

„d**- en WD het leraarschap aan-f lelijk maken.

Premie zou volgens de WD

ruim 1500 gulden per jaar moeten
bedragen. Net als het CDA menen
de liberalen dat de premie de over-
heid geen extra geld mag gaan kos-
ten. De kosten van het WD-plan, 75
miljoen, kunnen worden opge-
bracht door te bezuinigen op de om-
vang van het departement of op se-
cundaire arbeidsvoorwaarden.
Het CDA wil bovendien aankomen-
de docentenin technische en exacte
vakken een deel van hun studie-
schuld kwijtschelden in ruil voor
een baan in het onderwys.

De grootste oppositie-partij PvdA
denkt dat ongelijke beloning funest
is voor de sfeer in het onderwijs.
Openbreken van het HOS-akkoord
vinden de socialistenronduit 'bela-
chelijk. Ook minister Deetman
heeft meerdere malen te kennen ge-
geven niet aan de rechtspositie van
het onderwijspersoneel te willen
tornen.

De WD vindt dat van het HOS-ak-
koord een verlammende werking
uitgaat, omdat het een flexibele sa-

-1 larisstructuur onmogelijk maakt.

Brazzaville-protocol ondertekend
Verkiezingen Namibië
november volgend jaar

Van onze correspondent

- Zuid-Afrika, An-
■on en CuDa hebben gisterenin de
■ffj ?°lese hoofdstad Brazzaville
!■ ceel het vredesprotocol onder-
Bvend, dat moet leiden tot de on-
n^nkelijkheid van Namibië. Vol-
S' s dit protocol kunnen er op 1

november volgend jaar onder su-
pervisie van de Verenigde Naties
vrije verkiezingen in deze voorma-
lige Duitse kolonie worden gehou-
den. Namibië werd 74 jaar lang te-
gen dewil van deVN in door Zuid-
Afrika bezetgehouden.

Voor Zuid-Afrika ondertekende mi-
nister van Buitenlandse Zaken,
Roelof 'Pik' Botha, het Brazzaville-
protocol, terwijl Cuba werd verte-
genwoordigd door een staatssecre-
taris, generaal Picardo Alarcon. In
tegenstelling tot eerdere berichten
was het niet minister Alfonso van
Dunem, die het protocol namens
Angola ondertekende, maar de staf-
chef van het Angolese leger, gene-
raal Antonio dos Santos 'Ndalu'.
Volgens het protocol zullen de drie
betrokken landen op 22 december
aanstaande in New Vork de 'tripar-
tite' overeenkomst over de onafhan-
kelijkheid van Namibië onderteke-
nen. Tegelijkertijd zullen Cuba en
Angola een afzonderlijk verdrag
zullen bekrachtigen over het ver-
trek van de ruim 50.000 Cubanen uit
Angola. Als datum voor de onafhan-
kelijkheid van Namibië is verder 1
april volgend jaarovereengekomen.
Het vertrek van de Cubaanse mili-
tairen uit Angola is gekoppeld aan
deze datum. Per 1 april moeten de
eerste 3000 Cubanen uitAngola weg
zijn. De volgende 22.000 moeten
vertrokken zijn per 1 november, de
dag waarop voor het eerst vrije ver-
kiezingen in Namibië kunnen
plaatsvinden. De laatste Cubaanse
militairen moeten tenslotte gefa-
seerd over de volgende 15 maanden
uit Angola zijn vertrokken.

Benzine 2 cent
goedkoper, diesel
2 cent duurder

iüOr(jERDAM - Benzine wordt
Dijr gen twee cent per liter goedko-
&V liter diesel (autogasolie)
duf efitegen wordt twee cent duur-
% nde zelftankpomp gelden
«W^viesprijzen per liter van 158
vo0r y°or superbenzine, 152 cent
Voq Joodvrije super en 85.8 cent,
Ilott dieselolie. Dat is gisteren inerdam bekendgemaakt.

°lieh ns een woordvoerder van de
&$o,andel groeien de benzine- en
Vqm lePnjzen naarmate de winter
K^p 1"1 traditioneel uit elkaar. De
Nrnt naar gas" en huisbrandolie
■e 1 n °e' vooral om warm te sto-
iiï de . behoefte aan benzine daalt
'ler ,j.w'ntermaanden enigszins, on-

f(j eer doordat er minder gereden
W ' Overigens verwachten de
t* terl!a.ndse oliehandelaren op kor-
*orjj "'yn grotere schaarste van mo-
-o!'ehandstof' doordat de Westduitse
ciJMS

andel vooruitlopend op ac-
lenk ernoSmgen per 1 januari bin-. ort fors zal inkopen.

Sovjetminister:
al 70.000 doden
door aardbeving

MOSKOU - Volgens
Sovjetminister Jevge-
ni Tsjazov van Volks-
gezondheid waren er
zondag al 70.000 doden
in Armenië, zo heeft
een Britse hulporgani-
sator, de advocaat Sa-
muel Pisar, gisteren in
Londen verklaard bij
terugkeer uit het ramp-
gebied. Dit cijfer is
aanzienlijk hoger dan
de voorlopige tol van
55.000 doden, die dins-
dag eerder werd ge-
noemd door woord-
voerder Gennadi Gera-
simov in Moskou.

President Gorbatsjov

riep redders er gisteren
toe op te blijven zoeken,
daar men in Mexico ook
na 13 dagen nog overle-
venden vond. Stromen
van vluchtende etni-
sche Armeniërs en
Azerbajdzjanen hinde-
ren het reddingswerk,
aldus Gerasimov. Vol-
gens officiële cijfers na-

men na het interetni-
sche geweld in Azer-
bajdzjan 200.000 men-
sen de vlucht naar
ouders of bekenden aan
gene zijde van de grens.
Zo was de geheel ver-
woeste stad Spitak in
Armenië, waar normaal
20.000 mensen wonen,
overvol toen de aardbe-

ving woensdag toe
sloeg.

In Leninakan, de zwaar
getroffen tweede stad in
het gebied, is dinsdag
een avondklok inge-
steld nadat winkels en
woonhuizen werden ge-
plunderd.
Uit het hele rampge-
bied zijn inmiddels
24.000 mensen geëva-
cueerd.
Volgens Gerasimov
werden er tot dusverre
18.500 mensen onder
het puin vandaan ge-
haald, maar slechts
5.400 van hen leefden
nog.

" Leden van de Reddingshonden Hulpdienst Holland wachten met hun viervoeters op
Schiphol voor hun vertrek naar het Armeense rampgebied. Met hun dieren zullen zij daar
onder het puin naar slachtoffers zoeken.

Spoorwegen aanvaarden verantwoordelijkheid

Fout signaal oorzaak
treinongeluk Londen

Van onze correspondent
LONDEN - Een fout signaal is de
oorzaak van de ramp met drie trei-
nen diemaandagmorgen in de Lon-
dense buitenwijk Clapham aan
minstens 36 passagiers het leven
hebben gekost. Van de meer dan
100 gewonden liggen er nog acht in
het ziekenhuis. Hun toestand is
ernstig. De brandweer en techni-
sche ploegen van de Britse Spoor-
wegen hebben de gehele nacht
doorgewerkt met het zoeken naar
verdere slachtoffers in de immense
ravage van verwrongen staal. Gis-
termorgen werd bekend gemaakt
dat zich geen slachtoffers meer be-
vinden in de wrakstukken.
Ofschoon de onderzoeken die nu
worden uitgevoerd, straks onge-
twijfeld een meer gedetailleerd
beeld zullen geven van wat er nu
precies mis ging, is al duidelijk ge-
worden dat een verkeerd sein de
oorzaak moet zijn geweest van het
drama, waarin drie treinen met el-
kaar in botsing kwamen bij een van
's werelds drukste spoorwegknoop-
punt: Clapham Junction in zuid-
westelijk Londen.
Gebleken is nu dat de bestuurder

van een van de forensentreinen,
zwaar overladen met zon duizend
passagiers, was gestopt om een de-
fect signaallicht te melden, dat
voortdurend andere kleuren gaf.
Toen hij de trein, die niet was uitge-
rust met radio, weer in beweging
had gebracht, naderde op dezelfde
rails met grote snelheid een expres-
se-trein, die zich in de achterste wa-
gons van de eerste trein boorde.

De directie van de Britse Spoorwe-
gen heeft alle verantwoordelijkheid
van de ramp aanvaard. De tech-
nisch manager van de regio zuid-
oost, Gordon Pettitt, zei dat naar
alle waarschijnlijkheid tijdens het
weekeinde bij werkzaamheden op
het traject, nota bene in verband
met het aanbrengen van nieuwe
seinsystemen, fouten zijn gemaakt,
waardoor de signaallichten op
maandag niet goed functioneerden.

De onderzoeken door zowel de
spoorwegen als de overheid zullen
zich vooral concentreren op de
vraag of menselijke fouten tijdens
de werkzaamheden van zondag dit
waarschuwingssysteem hebben uit-
geschakeld.

Voorlichtingsfilm ’Man slaat vrouw’ in première

Tien procent vrouwen in
ons land wordt mishandeld

DEN HAAG - De omvang; van
het probleem vrouwenmishan-
deling is bijzonder groot. Cij-
fers over het aantal gevallen in
ons land ontbreken. Maar op ba-
sis van onderzoeken in het bui-
tenland moet worden aangeno-
men dat tien procent van de
vrouwen te maken krijgt met
mishandeling. Dat zei directeur
mw. drsE. Vreeburgvan het bu-
reau van de Vereniging Lande-
lijke Organisatie Slachtoffer-
hulp gisteren bij de première

van de videofilm 'Man slaat
vrouw' in Den Haag.

De film is bedoeld als voorlich-
tingsmateriaal voor de verschil-
lende beroepsgroepen die in de
uitoefening van hun vak te ma-
ken krijgen met mishandelde
vrouwen, zoals politie, justitie,
maatschappelijk werk, huisart-
sen, advocaten, rechters en vrou-
wenhulpverlening. Het initiatief
is genomen door een medewerk-
ster van een vrouwenopvang-

huis, die vond dat het in Neder-
land verkrijgbare voorlichtings-
materiaal teveel van buitenland-
se afkomst was.
Er moest volgens haar een film
komen die is toegesneden op de
Nederlandse situatie. Anders zou
de mening kunnen blijven be-
staan 'dat zoiets alleen maar in
Boston gebeurt. Het initiatief is
ondersteund door tal van organi-
saties en het is verwezenlijkt met
financiële steun van een aantal
.ministeries en gemeenten.

Vrouwen worden vaak jarenlang
geestelijk, lichamelijk en seksu-
eel mishandeld zonder dat de
buitenwereld ervan weet, aldus
Vreeburg. Vrouwenmishande-
ling begint vaak heel geleidelijk
en vrouwen kunnen maar moei-
lijk de stap nemen zich los te ma-
ken van de partner die mishan-
delt. Ze hopen op verbetering, ze
herinneren zich de leuke mo-
menten van de relatie, ze leggen
vaak de schuld bij zichzelf, aldus
Vreeburg. Dan is er vaak ook nog
sprake van emotionele en econo-
mische afhankelijkheid.
De videofilm is bedoeld om in-
zicht te geven in dit soort proces-
sen en om discussie los te ma-
ken. Zo wordt het welücht voor
mensen die in hun werk met
vrouwenm^handeling te maken
krijgen gemakkelijker de signa-
len ervan te herkennen en met
succes het précaire onderwerp
aan de orde te stellen bij de
slachtoffers.

binnen/buitenland

vdA raadt onderwijsministerDeetman aan af te treden

CDA/VVD: extra premie
leraren exacte vakken

Van onze parlementaire redactie
van CDA en 'P salarispremie invoeren voor leraren in economische, tech-

Sche en natuurwetenschappelijke vakken. De WD wil daar-
* zelfs het in 1984 gesloten akkoord tussen minister Deetman

ue vakbonden over de onderwijssalarissen (het 'HOS-ak-
|°rd') openbreken. Dat bleek gisteren tijdens de eerste dag
41 de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede
*mer

Deetman van Onderwijs
J?S harde kritiek van zowel de re-
"^gspartijen als de oppositie te
''Uren. De socialistische woord-eer Worrell gafde minister zelfs
overweging zijn ambt neer te leg-
?" Ook de WD benadrukte dat

'l voor Deetman misschien beter
als hij in een nieuw kabinet

ij opnieuw minister van onder-
is zou worden. De kritiek op

richtte zich vooral op zijn
) om overschrijdingenv 2lJn begroting te voorkomen.
in

PvdA: onderzoek
naar WIR-truc

DEN HAAG - De PvdA'ers Ver-
meend en Vos willen dat staatsse-
cretaris Koning van Financiën en
minister De Korte van Economi-
sche Zaken een onderzoek instel-
len naar trucs met de WIR-investe-
ringssubsidie, die enkele grote be-
drijven hebben uitgehaald. De
WIR werd 29 februari van dit jaar
afgeschaft; het ministerie van Fi-
nanciën heeft een miljard gulden
gereserveerd voor het 'anticipatie-
effect' ervan.
De PvdA'ers denken dat dit bedrag
door het oneigenlijkgebruik van de
wet met enkele miljarden guldens
zal worden overschreden. Om hoe-
veel overheidsgeld het uiteindelijk
gaat, wordt pas midden jaren '90
duidelijk.
Grote bedryven hebben op advies
van hun accountants en belastings-
adviseurs enkele dagen voordat de
Wet op de Investerings Rekening
definitiefwerd afgeschaft, nog grote
opdrachten gegeven. Daardoor kon-
den zij alsnog aanspraak maken op
de WIR-pot voor 12,5 procent.

Gewonden bij
onlusten Polen
WARSCHAU - Ongeveer 2.000 stu-
denten van de universiteit van War-
schau zijn gistermiddag slaags ge-
raakt met enige honderden leden
van de oproerpolitie. Daarbij zijn
volgens een regeringswoordvoerder
vijf politiemensen gewond geraakt,
van wie één ernstig. Er zijn vijfper-
sonen gearresteerd, 'zeer waar-
schijnlijk studenten' aldus de
woordvoerder.
De studenten voerden spandoeken
met de naam van het verboden vak-
verbond Solidariteit mee, en de
tekst 'Er is geen vrijheid zonder So-
lidariteit. Er werden ook spandoe-
ken van andere verboden organisa-
ties meegevoerd, zoals de Socialisti-
sche Partij, de Onafhankelijke Stu-
denten Associatie, en de Confedera-
tie voor een Onafhankelijk Polen. In
de stad Wroclaw in het zuidwesten
van het land hebben volgens Maria
Pinior, deechtgenotevan oppositie-
leider Josef Pinior, ongeveer 15.000
mensen een demonstratie gehou-
den, waarbij spandoeken werden
meegevoerd met de tekst 'Jaruzels-'
ki moet weg.

Staking Spanje:
geen vluchten

SCHIPHOL - De luchtvaartmaat-
schappijen KLM en Iberia hebben
alle vluchten van en naar Spanje
voor vandaag geannuleerd. Dit als
gevolg van een algemene staking
die voor vandaag in Spanje is uitge-
roepen. Dat hebben woordvoerders
van de maatschappijen gisteren be-
kendgemaakt. Martinair, Transavia
en Air Holland hebben hun geplan-
de vluchten uitgesteld tot vanavond
laat, zodat op het moment dat de
toestellen het Spaanse luchtruim
naderen, de staking zal zijn beëin-
digd.

PUNT UIT
Verkiezingen
" Het kabinet heeft besloten
ruim 2,8 miljoen gulden te be-
steden aan de Europese verkie-
zingen van 15 juni 1989. Het
grootste deel van het bedrag.
1,57 miljoen, wordt uitgegeven
om de naar schatting 600.000
kiesgerechtigde Nederlanders
die in het buitenland wonen, in
staat te stellen hun stem schrif-
telijk uit te brengen. In Neder-
land zelf wordt 1 miljoen uitge-
geven aan een voorlichtings-
campagne.

Arrestatie
" Twee linkse Turkse activis-
ten die vrijwillig uit hun bal-
lingschap naar Turkije terug-,
keerden zijn formeel gearres-
teerd, nadat zij al eerder bij
aankomst aan de grens waren
opgepakt. Yuksel Selek en Nu-
rettin Yalcin ontvluchtten hun
land na de militaire machts-
overname in 1980. Het gerechts-
hof in Istanbul beschuldigde
hen van steun aan de verboden
Turkse Communistische Partij
(TKP).

Vertrouwen
" De nieuwe Pakistaanse pre-
mier, mevrouw Benazir Bhut-
to, heeft gisteren tijdens een
stemming het vertrouwen ge-
kregen van het parlement. De
uitslag was 148 tegen 55. Eer-
der werd interim-president
Ghulam Ishaq Khan met een
overweldigende meerderheid
gekozen tot president, voor
een termijn van vijf jaar.

Hulp
" Minister Bukman voor Ont-
wikkelingssamenwerking stelt
drie miljoen gulden beschik-
baar voor de hulpoperatie van
het Internationale Rode Kruis
tegen de hongersnood in Soe-'
dan. Daar heerst door overstro-
mingen en indirect ook door de
burgeroorlog een 'zeer ernstige
hongersnood', aldus het minis-
terie.

Onlusten
# De regering van Burundi
heeft ongeveer zestig mensen ge-
arresteerd die ervan worden
verdacht in augustus betrokken
te zijn geweest bij de massa-
moord op ongeveer vijfduizend
mensen. Premier Sibomana
sprak berichten in de media te-
gen die waren gebaseerd op ge-
tuigenverklaringen van vluch-
telingen dat na de opstand tien-
duizenden mannen, vrouwen
en kinderen van de Hutu-stam
door het leger zouden zijn ver-
moord.

Raket
" Een bemanningslid van een
Indische vrachtvaarder is gis-
teren ten noordwesten van
Kauai, behorend tot deAmeri-
kaanse eilandengroep Hawaii,
om het leven gekomen toen
een oefenraket van een Ameri-
kaans marinevliegtuig het
schip bij vergissing raakte.

Basken
" De Franse politie heeft het
vermoedelijk enige nog in vrij-
heid zijnde lid van de Baski-
sche seperatische groep Itarre-
tarrak, Lucienne Fourcade, ge-
arresteerd. Fourcade werd
sinds augustus 1987 gezocht
toen in haar bijzijn een medelid
een politieagent doodschoot.

Staking
# In Honduras zijn meer dan
40.000 ambtenaren voor onbe-
paalde tijd in staking gegaan.
De overheidsdienaren eisen dat
het parlement alsnog goedkeu-,
ring geeft aan een pakket sociot
Ie maatregelen waaraan de
volksvertegenwoordigers eer-
der hun stem onthielden.

Explosie
" Bij een ontploffing in een
Turkse mijn, die vermoedelijk
werd veroorzaakt door explo-
derend mijngas zijn maandag
zes mijnwerkers gedood en
vier ernstig gewond geraakt.

Vervolgen
" De Chileense regering, die
erop gebrand is de wederop-
bouw van de communistische
partij te voorkomen, heeft aan-
gekondigd dat alle 60 ledenvan
het centrale partijcomité zullen
worden vervolgd. „We zullen
het gehele Centrale Comité ver-
volgen wegens het aanzetten
tot geweld," aldus de bijzonde-
re aanklager Ambrosio Rodri-
quez.

Islamologie
# Nederland en Indonesië
gaan gedurende vijf jaar sa-
menwerken op het gebied van
de studie van de islam, islamo-
logie. Hiertoewordt morgen een
overeenkomst getekend op het
ministerie van Buitenlandse
Zaken in Den Haag. Nederland
draagt in die vijfjaarongeveer
acht miljoen gulden uitfondsen-
voor ontwikkelingssamenwer-
king aan het project bij.
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(ADVERTENTIE)

"et Bouwfonds hanteert de volgende gunstige tarieven:■ Laat UW EIGEN
MAKELAAR of VERZE-
KERINGSADVISEUR uit-
rekenen hoe voordelig een
hypotheek van het
Bouwfonds voor u kan zijn,
en ontdek hoevéél u op uw—\ woonlasten kunt besparen.

Bouwfonds Limburgse Gemeenten
cèi7~" ■ JosKlijnenlaan 288, 04490-45678. Roermond, St. Christoffelstraat 12, 04750-16555.

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij het Trefcemer), 077-541945.

(ADVERTENTIE)

I T. MftL, TECHNICS
P lIPK NEVV CLASS JETSYSTEM X-950 MET■ V «|WI\ ■■■ BOSE3OI BOXEN " versterker, 2x 60

watt en C.D.-direct-schakeling " digitale
.-^^^^^^^^^^^^^^quartz synthesizer tuner met 28 voorkeuze-

s-S\ £ stations " dubbel cass. deck met auto-

ÉM|reverse, high-speed en dolby B/C " vol-
-5 autom. platenspeler 9 compact-disc met

IgJJM jW-fIJ 4 x oversampling. 2 D/A converters en
I \/fCa^a—■B>g< programmeerbaar " draadloze afstands-
VvViUI VH^fijßli bedieninB- Nu KOMPLEET MET BOSE

"■^^ggJßSaLMßaiw^ P Oirect-Reflecting A
ATjßffi mMmmmmmm^ systeem voor

én volledige eigen techn. dienst én tevens lange garantie op de
voorrijkosten én 5 jaarvolledige garantie, slechts ’ 200,— én 2 CD's
én 10 cassettes gratis
alléén bij

Limburgs dagblad



f||^r "^^^k ■ Mm. V._y "— Uw portemonnee wordt al licht genoeg ..

ipJJUfe Ajk mj *- %?——^^—^ Bi' ALDI nu al vertrouwde kwaliteitsartikelen—-~^~^^ nog lager in prijs, kijkt u maar.
Medoc A.C. Cru Bourgois 'ff% ' Wij adviseren u: Doe uw boodschappen niet op het laatst. Haast kost altijd teveel. En laat u niet
toi^riji^^gtóiaien * verleiden door feestslingers aan plafonds en kerstmuziek uit omroepinstallaties; die maken de
van de wereld, even ten jËh. produkten niet echt lekkerder,
noorden van de stad tp^nTk*Nt^' UkW 169 Verstandige feestvoorbereiding telt dubbel: echt lekker én echt voordelig.
Bordeaux. De wijn bestaat uit H tetrapak' '^ Prettige boodschappen! Prettige feestdagen!
de Cabernet bauvignon en Perzik/Bananennektar,de Merlot-druif. i^A ♦„♦,„«„1,Wen dieprode wijn met een «0 *raPak' I^s-179 ?°nb^n' -wu, UQ Huzarenslaatje, _ fiQ
stijlvol Bordeaux-karakter. 7QQ

llter '" ' * doos, 400 gram ....... Ö.ISJ Gouda's Glorie satésaus, H Aiï 150gram -0»
fles 0,75 liter £^5" f-SIÖ Chateau chocolade 250 gram l.l^T I -4B Huzarensalade, 0 QüChips Bolognese Door de hoogwaardigekwaliteit van «leessaus Doeder voor 025 liter kilo 2^sr L.OV
Druivesap, Een uitstekende variatie op de .de cagao wordt deze chocolade ook Een vleessaus ' Kip/kerrysalade, H-.c
100% zuiver sap, -I en smaken naturel en Paprika. Met wel aangeduid met de naam aebruiken ' 150 gram 1*99" 1. 10
tetrapak, liter I*ST 1 .09 Italiaans karakter, verfijnd gekruid met 'Edelchocolade1. Verkrijgbaar in de 8 ~.85 Waldorfsalade.
Zwarte bessennektar Peper, papnka. knoflook en tomaat. smaken puur met hele hazelnoten en ' d Q25 |jter Gevuld met kiP) vruchten, walnoten en
Van Oostenrijkse zwarte bessen Ws«" cockta,.- of l^e"L " „„. £S£^W£rT hazelnoten in een fris romige saus.
meteenvruchtgehalte lTg2 [ X^AAS Tablea 200 gram pepers. Lekker bij biefstuk^ _ „ J^ftS^^ 279van 30/o,

o *>er 9 fIQ «^
rosbief of kalfsvlees ...^99- .00 boterham. 300 gram ..3rre t.i3tetrapak, liter 2*ZST L\ . U 3

pinda's, nc ~ fflli ir„AtaiAiii— Hra9nt9« Kerriesaus, poeder voor 0,25 liter Garnalensalade.
Ananassap, 250 gram z^KT".BS J&SIIË hes, draagtas, Deze saus vo

H
rmt een goede Een feestelijke salade met garnalen,

100% zuiver sap, cq b B',^ 215 kombinatie met kip oc gekompleteerd met appel en een
tetrapak, liter JL7T 1.03 Duyvis geroosterde HOO

300&-*** *",u
en rijst -.00 karakteristieke rosé

ïTweedrank, pinda's, 150 gram 1*59" 1 .OÜ vt m Jachtsaus, poeder voor 0,25 liter cocktailsaus. n7 q
abrikoos/sinaasappel, Kruidenketchup, J*T^ Een pittige saus die vooral 250 gram £-. f J
vruchtgehalte tenminste i CC Cocktailnoten, Golden Wonder, 750 ml, uitstekend smaakt oc £i9|
50%, tetrapak, liter 1*69^1.00 4 soorten in doos, Q-q 885 gram, aqq jÉf bij rundvlees ".85 Poedersuiker, BW

300 gram .J&9O U.*tïJ statube JJ*39~ £.33 -v* - J . «trooibus LwKliW Jus d'Orange met stukjes
y

Mayonaise Tonijn m groente j^^Sf^ f^o^ k^i
vruchtvlees -«^

Mayonaise, t jkante sa kfe^^^ 250 Qram 4Q jfcgl
Kersenbonbons, woe,

-^ - fiQ 185 gram nft IJP^ÉL'-^^A -J^9 1.13 HH
m Een vervanger voor vers /WHËSaK 250 9ram qqq 170 ml j^/iJ -v^ mwm JL49- "".öU lH WL*l"Jfo SBP»i^^H uitgeperste sinaasappelen. ||k Sofe A49' ü.üO Gouda's Glorie mayonaise, «> «g r

la*-»—^"^
Geschikt voor bij het |£| GechOCOlateerde 650 ml C..UU Door de as 8.T.W.-veranderingen zult u nog veel over prijsverlagingen horen. Blijft u vooral

I ontbijt, om te mixen \---dSi!P| hazelnoten, Calvé vleessauzen, kritisch: Niet het verschil maar de nieuwe prijs is maatgevend. En de inhoud per pak of pot.
9WMwM of ZO te drinken. j-q 200 gram oon whiskey/cocktail-, knoflook- -y C En de kwaliteit. En wat dat betreft zal niemand tippen aan uw Aldi-Markt.

*fles, 0,7 liter J-79^ I .Ou 2*69" Z.39 0,25 liter J^r9 1.10 ■ " niet voor een paar lokkertjes, maar voor "de hele kar vol".

Albrecht Goud koffie, 0 -,r Halfvolle vruchtenyoghurt,
'snelfiltermaling, 250 gram £./0 ;_ = _^ !M^JgSr\ met 10% vruchten, _,Q' Ss= S| ~— /ffiy'jSËr div. smaken, houdbaar, 125 ml tJ?
Slagroom Milram _ Qc- SS S <J&2r Albona rijstdessert met vanille, nnhoudbaar, tetrapak, 0,2 liter .tJO == m == X*^ blik a 425 gram ...-.99
Room, spuitbus, 250 ml 2.99 ppn HeÜCateSSe Aardappelpuree,. ' „(rMrH.

UCIIWQICÖOC 250 gram, voldoende voor H AnSSSSt gou?aS?- De traditionele maniervan langer 1,5 liter gereed produkt 1.49
iomaten-groentesoep,46 cl, ~ Ac houdbaarmaken van vis in blik is Albona instant pudding,
4 bordenblik kwaliteitsserie 1.40 nog altijdzeerafdoende gebleken. aardbei/vanille, 3 pack 7Q

ÉDe
smaaken de aanwezige voe- ét 78 gram, voor 1,5 liter pudding ... ~.f<3

dingsstoffen blijven behouden. Teo Dessertsaus, h onBovendien is de vis daardoorbijna voordeelfles, aardbeien, 250 ml I .tJO
onbeperkt houdbaar, zodat uop elk _ _

g
a £km W%M ,_-.-.,—„-,--, moment van de dag kunt beschikken After Eight, 200 gram ó.VVjem*\Mmmmm büdütASlLSlf over een hartige en gezondelekker- Truffels, bereid met 0 er.nij, bijdemaaltijdofals snack. slagroom en roomboter, 250 gram «£.o*7

;Jong belegen Goudse natuurkaas 48+, Boterkoek, bereid met 100%
'zonder korst, vac. verpakt, -l on on n," - 89 echte roomboter, lekker bij . no
-oesneden 150aram 1.89 ntebhkje 120 gram .UJ koffie en thee, 250 gram 1.99-gesneaen, iau gram ..ww puchards, in tomatensaus, a Ar „ ' ~215 gram l.élD Roornboterkoekjes,

Rundvlees in bouillon, . 7C Haringfilets, diverse smaken assorti. suikerwafeltjes, spritsjes

340 gram, 75 gram vlees 1 ./0 (tomaten-crème, champignon- en klavertjes^Bereid mej 100% .. ,g. ~1 ... rrèmfi nener-crème) m r» i- roomboter, 200 gram I .tC7
Kippevlees in bouillon, H cri crème, peper-cremej, a oe

ri^rr*" spesss I,JD SKw^».» -.95
ssKir^p»"- 2.75 ■-»« -.99 srss^r'9!.. -.99
-*&«gte 370 m -.69 EBWW- 1 -69 ÏÏSïSSa*- 1-39
Gekookte achterham, « 7C Fancy roze zalm, « OQ Appelcompóte
blik,4s4gram 0./ O 212 gram £lM met stukjes appel, glas, QQBockwurst, o V S 370 ml, 350 gram, geen statiegeld . -.yy
8 stuks in glazen pot, 540 gram c.rrv

twM&s*.Kwaliteit uit dekoeling *&w£3Bßl
Vruchtenroomyoghurt, gsSÈ^P^^^tf/m m aardbei offramboos, && «Borrelballetjes, ooc * beker, 150 gram ~XxÓ %

40°9ram *ö° r fcSM Vanilledessert, pudding metperzik. «M
i ~ Saksische smeerleverworst, /- PTS)—* maracuja en hazelnoot, «,-,"fe UMtf*^ 1509ram ~79 EO 200 gram -.65 K?*> /oOlïïfegpHPl PriJs per 100 gram —.00 _^ <.v*<EU 4?:nC-4<ïrlso>^ Chocoladedessert, cc L£W, "^S^^ésé^ PePerP«te. Pak, metroom, 225 ml, 200 gram ".00 tST

ft^ë-^ Prifs^eMoVlram 1.00 Karnemelkdessert In verschillende smaken, #
'IZM^^ vanille met peer, appel, kersen, abrikoos, abrikoos/ 7q sr£& Camembert 45+, r\ Ar man9°en perzik/maracuja, beker è 200 gram ". /y evT
jf} 240gram £-40 Griesmeelpudding, «, 7t- $
as'-.., — vanille met kersensaus, beker, 500 gram 1./o*f£■ft Brie 50+, O il n &5y 250gram OA\J Schlemmerkwark, magere kwark «frjh met diverse vruchten, aardbei, qq Jf,

' Mon Chou, hazelnootof boysenberry, beker, 200 gram ".W *ME verse roomkaas 73+, .. s~~&*Êké£*> Boedapest-, el- en vleessalade, x/^V^ s? QÈ£blokje, 100gram 1 .0» .jffiffi^ffifffE^ in herafsluitbare glazen pot. 'S^kiM^'öfo c^» Lys de France, .FJ^CfliS-jE^ ~ I Salades, die niet alleen geschikt zijn *%*Z"sff"&k $fK verse roomkaas «SËsSHoïl als snack bi de borrel' maar ook lekker -f^*??^''*-.'-Jr «tv'£} met kruiden en knoflook, A n op de boterham zijn. QQ \\. <S!)^jMr ng> 80 gram 1.79 J Pot, 300 gram I .öy X^hSéè^^ <h

Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Geleen, Annapad 2 /
J.Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1.Vaals, Wilhelminaplein 39. Heerlen, Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 /
Corneliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem,
Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolweg61.

.-r .«" 1 90. Alcohol vrij bier,
Mals, vacuüm verpakte mais- Krokant Toast, 100 gram \.co smaakt als gewoon bier, bevat
korrels met een licht-zoetige .~0 Melba Toast, -*r cirCa 40% minder calorieën, _,
smaak, blik, 326 gram I .Uy 100 gram, 5 pakjes met 6 toastjes .". / 0 . blik, 0,33 liter 'Karlsquell Premium bier.

Mf> ,» ~. _~ jl y\ jkz-w -^o jfvj^rv Tfv^fSitkÊ- Door het gebruik van kwalitatief .

ws2? r*.l\ _J3a 1..-aBt^> v^a waarop dit bier gebrouwen wordt |a
£Ö£B rliriC** (jSoiwlK|rFT°^ J§H?r is dit een bier met verfijnd milde w,
QffiT sf^\V*J en puur natuurlijke smaak. v.
ffïè lltCl^ -r^T MsMw&mmTfflix& *§$ Het bronzuivere water vormt de

t/'VV^* A"f 1 /-*- /'^^iS#^^sf^^ %$ basis voor een subliem bier »

§>' JV* «5f XjJ^ Rlesling-Hochgewachs, 3 met geheel eigen karakter J
( I» PU frisse, aangename lichtdrinkbare wijn, in 0,3 literfles ' i(

afkomstig van de hellingen van de Mm\ MM HH^k fm\'
Rode Bordeaux, Moezel. s—LA i^^BlChateau, droge wijn, /l "7E Voor deze wijn worden de allerbeste / m^-mM^l^^^k—AWMl
0 7 liter H./O Riesling-druiven gebruikt. MTmmMmkMMMwMMJMWJMm >,

Cötesdußhöne Hochgewachs is een kwaliteitsaandui- rf J^ (frS/PZr :
'Domaine', drogerode wijn, y, aC- ding en mag eerst na strenge kontröle
0-7l«er Z 4.65 ZTJ^eZ^Z0

A._ Voor deze artikelen vra*mw,,u*
Beaujolais, een frisse, fruitige, Koe serveren. 1987 er, 4"1 E bijzondere aandacht.

aS6enkraCMi9 5.69 ffiSSSS^* Ve^zo,n^ voorr^ .t^

witte Bordeaux, 0,7 .«er 5.45 Stijlvol herenoverhemd
<ÏÏr.:!^L 4.45 Rodfaz Sherry, medium, £goMu*' . ta „ cream, Spaanse botteling, e >l C . ' ,!ca/d^e'wTo3^?! 5.25 rne,garantiezege..o7,er 5.45 #3&K £«*DuLspatleseQbA, SS^ffiT"" CQC \<^^ ESTRhein^en.zc.tewyn, ? 6.95 SïSï*

lb Zeiler Schwarze Katz QbA Mosel Bonlnl Vermouth, zoete gekruide \ NiT V verse modem*
I h laafRuweT hXoete wHn T«e- witte ofrode wijn' IAR <& NtSk. combinaties.ifo,7liter ...__".'. 4.25 °-7liter Ja v^w^ Maten

Mandarijnen, QQ Amm M g^.-rv Dames- en heren
hele partjes, 312 gram O» . J|m| MM 111 1 lamSWOl pullover
Asperges, blik, O (\Q /"jT^^*"ll"^"' van 100% zuiver scheerwol, zeer fijn
250 ml, uitlekgewicht 160gram C.\JV g ■ g;: geweven. Met V-hals of ronde halsin
Griekse Perziken, Yellow ICQ &": De crab en garnalen hebbenwij alleen & de kleuren MÉÊ WmmtCiing, op lichte siroop, 850 ml I .Oy In dedecembermaand in ons :":": marine, j x
Fruitcocktail, j r»A SS e»»ortlment. Neemt u eventueel een X;- geel, rood, ;
op zware siroop, 850 ml 1.9y g bepaalde hoeveelheid op voorraad, g blauWi gjHJ|
Saucijzenbroodjes, 280 gram, oAQ *i'fT;iiJlHÉls h6'96'
vleesvulling 120 gram, 6 stuks d.W % Fancy Cockta|| égM M fuTr^n "*"
Baguettes, :;:;: garnalen, 'SBSf^nli lichten x^ Wm\witte voorgebakken stokbroodjes tt: blikje O OK >«llit: donkerom zelf in de oven af te bakken. <"% a 200gram L..L.0 \WÊ^''jiËfe&^ J: khakiDoor het vacuumprocédé geruime _ qt- Sij

airn , Verkrijgbaar in de damesmatentijd houdbaar, 2x125 gram y0 SrfggSSteFancv zuwal cr«b $ 36 t/m 46 -Roomboter Croissants, Iqq Ü^^S I^met^% pootjes ' & en de herenmaten QQ Qfl
4x4s9ram I>yy ;:S^^Slz?nderbSS?" i 144t/m 56. o^-^

CQ blikje QOC ::::: x
Cream Crackers, 200 gram 0^ i^gpè 170 gram ó. öO | vruchtenllmonadeslroop,
Knackebrood, 250 gram -.79 ?ï Beiden zijn uitstekendte gebruiken :i:|: met natuurlijkevruchten- fl

HOQ -:=:: bij uwkerstcocktail en koude schotel. Si extracten, sinaasappel of 0J)
Crackerbread, 200 gram I .CV W grenadine,0,75 liter *



Douane in EG laks, controles kwestie van toeval

Geknoei bij vleesexport
omwille van subsidies

FÜSSEL - Bij de export van rundvlees uit de EG wordt op
F°te schaal geknoeid met exportsubsidies. Exporteurs maken
rarbij misbruik van het feit dat ingevroren vlees zelden of
Poit wordt ontdooid om controles mogelijk te maken. Dan is
ff mogelijk om te kijken of er vlees bij zit dat niet voor
bsidie in aanmerking komt. Dat constateert de Europese Re-
li^amer in haar jaarlijkse rapport over de besteding van de

B ?er» speciaal onderzoek in Dene-j^Ken, Frankrijk, lerland en
p.^-Brittannië, samen goed voor
J^g procent van de uitgaven in
j. e sector, blijkt dat de douanerst laks te werk gaat. Controles
s gen af van toevalligheden. Mete jj°"factoren als de betrouwbaar-J^ van de exporteur of de hoogte
ijde subsidies wordt geen reke-'nB gehouden.

L n van haar controles stuitte deLeenkamer op een partij rollade,
L riri afsnijdsels waren verborgenL n^et voor subsidie in aanmer-r s komen. Toen de hele partij op
ioo Yan de inspecteurs werd ont-£f lcl en uitgepakt bleek dat met
l Procent van de lading was ge-
boeid.

wiw
11 an<*er geval bleek een vlees-

led laar in staat twee jaar lang uit
Lj^Arnerika geïmporteerd kwali-
al r\

s aan te £even a*s slachtaf-
j. "aarmee omzeilde hij de hoge
J:01-*heffingen. Tegelijkertijd in-

hü exportrestituties voor
terwijl hij in werke-

lykheid slachtafval exporteerde.
Met deze fraude was bijna veertig
miljoen gulden gemoeid.

In drie van de vier lidstaten wordt
eenmaal ingevroren vlees bij export
nooit ontdooid. Bij een speciale ac-
tie in devierde lidstaat, waarbij dat
wel gebeurde, werden in dertig pro-
cent van de gevallen onregelmatig-
heden geconstateerd.

Technisch
In een commentaar op de bevindin-
gen van de Rekenkamer zegt de
Europese Commissie dat meer con-
troles technisch gesproken moge-
lijk zijn, maar problemen opleveren
met de handel. Ontdooid vlees kan
om gezondheidsredenen niet op-
nieuw voor export worden ingevro-
ren. De vraag rijst wie voor dat ver-
lies moet opdraaien, aldus de Com-
missie.

" De palen waarop dit
in aanbouw zijnde ge-
bouw rust, zijn maar
liefst 63 meter diep de
grond in geslagen. Me-
dio 1990 moet het 56-me-
ter hogepand, op de bin-
nenplaats van de Neder-
landsche Bank in Am-
sterdam, klaar zijn. Het
zal dan 13 verdiepingen
tellen, twee minder dan
de rechthoekige toren op
de achtergrond.

VW ontkent
banenverlies

Iu^FSBURG - Het Westduitse
|Jlc°ncern Volkswagen heeft
S plannen om voor 1992 14.000
"'Oom te schrappen, aldus een
'erki der gisteren- Maandag
'*tri ■rde een personeelsdirecteur
Sfrt lt; een besparing van twee mil-

"^ark zou opleveren.
'Oio
leeft S de woordvoerder van VW
>Ph de directeur alleen gewezen
"uue n°odzaak van een hogere pro-Ktlviteit.
di 0^ en zijn daarbij niet genoemd
ard °k de besparing van twee mil-
le i,"?ark- ..ligt niet besluitklaar in
*WÜr van de directie", aldus de

Ord-Voerder.

BEURS-
QVERZICHT
Nedlloyd
o^STERDAM - Nedlloyd bleef
keeici sdag weer duidelyk in
têfju" °P de Amsterdamse effec-
st0 eurs- Het transportfonds
verd'nde in de ochtenduren on-
hon„°ten voort en bereikte een
ccn gste Punt van f249,50, wat
f4sAerdere winst betekende van
fo" Later op de dag moest het"as echter terug naar f246,20.

koer eld van op en neergaande
sterrf en kenmerkte dinsdag Am-
van ,attl. opnieuw. Aan het eind

rit was er op deaandelen-
spralte van een nogal rom-

"^in 8 Deeld, waarbij de stem-
Vangsi"dex toch iets verloor.
Was ecnt grote koersverschillen
ke f.311 net slot nauwelijks spra-
We^J^t Damrak bleek dinsdag
Van ,een echte obligatiemarkt.
van f*e totale omzet op de beurs
f495 13.|4 miljoen kwam slechts
fle a "^njoen voor rekening van

<»andelensector.
Veri

e mtemationale waarden
f! J°ren Akzo en Hoogovens
f7Q 7n 0P fl4B respectievelijk
Wjn'' " Aegon kwam op een
Oei Van f I'3o1 '30 °P f 88-80- terwijl
We* der Grinten f 2 moest in-
rjerte? 0pf258-
-die aall^g op de obligatiemarkt
Vree«!Was veroorzaakt door de
din j

Vo°r een rentestijging leek
beu aS tot staan gekomen. De
geJ^g.njkste staatsfondsen la-

I^T PriJshoudend in demarkt.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 87,50 88,80
Ahold 83,00 82,40
Akzo 149,10 148,20
A.B.N. 41.60 41,20
Alrenta 157,60 157,-10
Amev 52,00 51,60
Amro-Bank 76,90 76,30
Ass. R'dam 143,30 143,00
Bols 146,50 145,70
Borsumij W. 106,50 106,20
Bührm.Tet. 54,50 54,30
C.S.M.eert. 62,70 62,50
Dordtsche P. 207,00 207,50
Elsevier 58,90 58,50
Fokker eert. 24,40 24,80
Gist-Broc. c. 40,40 40.90
Heineken 138,50 138,00
Hoogovens 71,80 70,70
Hunter Dougl. 79,90 79,60
Int.Muller 65,90 65,90
KLM 42,00 42,00
Kon.Ned.Pap. 45,20 45,00
Kon. Olie 226,00 225,70
Nat. Nederl. 63.00 62,20
N.M.B. 178.50 178,50
Nedlloyd Gr. 245,00 246,20
Nijv. Cate 78,00 78,70
Océ-v.d.Gr. 260,00 258,00
Pakhoed Hold. 98.30 98,00
Philips 30,501 30,80
Philips divB9 30,00 30,20
Robeco 95,10 94,60
Rodamco 155,00 155,00
Rolinco 90,10 89,70
Rorento 60,30 60,20
Stork VMF 25,00 24,60
Unilever 113,80 113,30
Ver.Bezit VNU 87,50 87,70
VOC 32.30 32,50
Wessanen 79,80 79,50
Wolt Kluwer 148,50 147,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 29,30 29,30
ACF-Holding 53,20 53,30
Ahrend Gr. c 149,00 149,00
Alg.Bank.Ned 42,00 41,80
Asd Opt. Tr. 23,50 23,30
Asd Rubber 7,80 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 59,70 60,50
AuUnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 212,00 212,00
Batenburg 67,00 68,00
Beers 118,00 118,50
Begemann 57,00 57,00
Belindo 422,00 422.00
Berkels P. 5,95 4,00d
Blyd.-Will. 22,40 22,40
Boer De, Kon. 258,00 258,00
de Boer Winkelbedr. 58,50 58,50
Boskalis W. 9,50 9,70
Boskalis pr 8.00 8.10
Braat Bouw 899,00 900,00b
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delft c 747.00 750,00

Calvépref.c 4125,00 4125,00
Center Parcs 54,30 53,70
Centr.Suiker 62,00 62,00
Chamotte Unie 13,20 13,30
Cindu-Key 98,50 98,50
Claimindo 408.50 405,00
Cred.LßN 67,50 67,00
Crown v.G.c 66,00 66,00
Desseaux 176,00 175,20
Dordtsche pr. 203,50 204,40
Dorp-Groep 43,00 42,50
Dorp v.div.B9 42,00 42,00
Econosto 170,80 170,50
EMBA UO.OOb 114,00
Enraf-N.c. 44,20 44,00
Enks hold. 273,00 273,50
Frans Maas c. 58.70 58,20
Fumess 67.00 67,00
Gamma Holding 61,00 59,50
Gamma pref 5.80 5,80
Getromcs 24,60 24,80
Geveke 34,30 34,90
Giessen-de N. 79,50 79,50
Goudsmit Ed. 141,00 141,00
Grasso'sKon. 82,00 82.00
Grolsch 110.50 109,00
GTI-Holding 140.70 140,70
Hagemeyer 72,70 75,00
H.B.G. 170,00 171,20
HCS Techn 12.10 12,10
Hein Hold 119.00 119,50
Hoek's Mach. 146.50 146,80
Holdoh Hout 440,00 440,00
Holec 14.30 14,20
H.A.L.Tr. b 1331,00 1340,00
Holl.Am.Line 1335,00 1342,00
HeinekenHld 119,00 119,50
Holl.SeaS. 1.32 1,30
Holl. Kloos 296,00 296,00
Hoop en Co 11,70 11,70
Hunter D.pr. 1,90 1,90
ICA Holding 17,10 17,10
IGB Holding 32,90 32,50
IHC Caland 17,20 17,20
Industr. My 148,30 148,30
Ing.Bur.Kondor 570,00 579,00
KasAss. 30,20 30,00
Kempen Holding 15,10 15,10
Kiene's Suik. 1230,00 1235,00
KBB 64,00 63,00
KBB (eert.) 63,50 62,50
Kon.Sphinx 62,70 62,80
Koppelpoort H. 250,00 251,00
Krasnapolsky 147,50 147,50
Landré & Gl. 38,50 39,00
Macintosh 40,70 40,30
Maxwell Petr. 580.00 577,00
Medicopharma 66.00 65,50
Melia Int. 5,80 f 5,801'
MHVAmsterdam 16,50 16,00
Moeara Enim 985,00 985.00
M.Enim 08-cert 12750,00 12800,00
MoolenenCo 31.00 31,10
Mulder Bosk. 37.20 37,00a
Multihouse 9.60 9,60
Mynbouwk.W. 401.00 400,00
Naeff 225,00

I NAGRON 44,80 44,70

NIB 449,00 453,00
NBM-Amstelland 12,20 12,20
NEDAP 269,00 270.00
NKF Hold.cert. 225,00 222,00
Ned.Part.Mij 28,90 28.90
Ned.Springst. 7000,00 7000,00
Nont 585,00 583,00
Nutricia 240,00 243,00
Omnium Europe 19.00 19,00
Orco Bank c. 81,00 80,70
OTRA 417,00 415,50
Palthe 143,80 143,00
Polynorm 83,50 82,00
Porcel. Fles 116,00 116,00
Ravast 53,00 52,00
Reesink 56,00 56,00
Riva 45,50 44.80
Riva (eert.) 44,70 44,30
Samas Groep 51,00 52,00
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 32,80 a 33,00
Schuitema 1055,00 1050,00a
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 22,10 22,30.St.Bankiers c. 26,00 26,20
TelegraafDe 366,00 364,00
TextTwenthe 207,00 207,00
TuUp Comp. 66,00 65,70
Tw.Kabel Hold 109,90 109,90
Tw. en Gudde 95,00
Übbink 74,80 74,80
Union Fiets. 16,00 16,20
Ver.Glasfabr. 205,50 205,50
Verto 61,70 61,20
Volker Stev. 41,70 41,40
Volmac Softw. 77,50 76,50
Vredestein 16,70 16,70
VRG Gem.Bez. 159,00 161,00
Wegener Tyl 153,20 153,50
West Invest 18,70 18.50
Wolters Kluwer 147,80 147,20
Wyers 55,00 55,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33,30 33,20
ABN Aand.f. 64,30 64,30
ABN Beleg.f. 49,40 50.20e
Aldollar BF $ 20,40 20,40
Alg.Fondsenb. 212,00 211,00
Alliance Fd 11,80 12,20 e
Amba 41.50 40,90
America Fund 254,00 254,00
Amro A.in F. 89,30 89,30
Amro Neth.F. 64,50 64,20
Amro Eur.F. 60.70 60,50
Amvabel 92,00 d 92,50
AsianTigersFd 50,30 50,40
Bemco Austr. 59,50 59,50
Berendaal 95,00 95,00
Bever Belegg. 26.20 26.20
BOGAMIJ 113,00 113.50
Delta Lloyd 37.00 37,00
DPAm. Gr.F. 20,50 20.60
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng.Holl.B.T.l 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 69,30 69,30
Eurinvestd) 105,00 105.00

EurAss. Tt. 5,10 5,10
EurGrFund 48,80 48,50
Hend.Eur.Gr.F. 148,00 148,00
Henderson Spirit 65,60 65,30
Holland Fund 56,50 56,50
HoU.Obl.Fonds 121,20 121,20
Holl.Pac.F. 99,00 98,90
Interbonds 597,00 597,00
Intereff.soo 29,40 29,50
Intereff.Warr. 211,50 211,50
Japan Fund 36,90 37,40
MX Int.Vent. 61,00 60,00
Nat.Res.Fund 1250,00 1240,00
NMB Dutch Fund 31,50 31,60
NMB Oblig.F. 36,50 36,40
NMBRente F. 101,50 101,40
NMB Vast Goed 36.50 36.70
Obam, Belegg. 185,00 185,20
OAMF 14,80 14,80
Orcur.Ned.p. 46,80 46,80
Rentalent Bel. 1354,70 1353,70
Rentotaal NV 31,00 31,00
RoUnco cum.p 99,70 99.60b
Sci/Tech 17,80 17,80
Technology F. 16,50 16,50
Tokyo Pac. H. 240,00 236.00
Trans Eur.F. 61.70 61,70
Transpac.F. 490.00 491,00
Uni-Invest 118,50 118.00
Unico Inv.F. 79,90 80.20
Unifonds 25,30 25,10
Vast Ned 120,60 120,80
Venture F.N. 38,70 38,80
VIB NV 84,30 84,30
WBO Int. 75,00 74,50
Wereldhave NV 202.70 203,80
Wereldh.divB9 200,00 200,30

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4(I) 106.40 106,00
3/2 EngWarL 35,50 35,50
5% EIB 65 99,70 99,70

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,70 33,50
Amer. Brands 56,20 56,00
Amer. Expres 27,50 27,40
Am.Tel.fc Tel. 29,50 29,20
Ameritech 94,50 95,00
Amprovest Cap. 129,00 131,00
Amprovest Ine. 230.00 230,00
ASARCO Ine. 26,70 26.30
Atl. Richf. 78,50 79,50
BAT Industr. 4,20 4,35
BeU Atlantic 72,50 73,00
BellCanEnterpr 37,70 37,80
BeU Res.Adlr 1,60 1.60
BeU South 39.50 40.20
BET PubUc 2,21 d 2,23
Bethl. Steel 21,80 21,60
Boeing Comp. 62,40 62,00
ChevTon Corp. 45.50
Chrysler 27,00 d 26,80
Citicorp. 26.30 26.30
Colgate-Palm. 45,50 45,50
Comm. Edison 32,00 32.30
Comp.Gen.El. 403.00 403.00

Control Data 17,30 18,50
Dai-IchiYen 3190,00 3190,00
Dow Chemical 85,20 85,10
Du Pont 82.40 82,90
Eastman Kodak 45,70 45,50
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 222,00 222,00
Exxon Corp. 44,60 44,60
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 21,75 22,00
Ford Motor 52,30 52,10
Gen. Electric 45,50 45,50
Gen. Motors 86,50 86,20
Gillette 33,20 33,20
Goodyear 48,00 48,00
Grace & Co. 25,60 25,90
Honeywell 59,00 59.00
Int.Bus.Mach. 120,30 120.60
Intern.Flavor 47,90 47,90
Intern. Paper 44,20 44,20
ITTCorp. 51,00 51,10
Utton Ind. 70.50 70,50
Lockheed 40,50 40,30
Minnesota Mining 61,50 61,50
Mobil OU 45,60 46.00
News Corp Auss 9,30 9,30
Nynex 67,10 67,70
Occ.Petr.Corp 25,50 25,20
Pac. Telesis 31,00 31,60
P.Sc O. © 6,00 6,00
Pepsico 39,70 39,00
Phihp Morris C. 97,50 96,60
PhiU. Petr. 20,20 19,70.
Polaroid 35,00 35,20
Privatb Dkr 235,00 297,00
QuakerOats 53.25 51,50
RJR Nabisco 89,50 90,20
StGobin Ffr 530,00 549,00
Saralee 45,25 45,50
Schlumberger 33,00 33,00 d
Sears Roebuck 40,50 40,00
Southw. BeU 41,50 42,30
Suzuki (yen) 724,00 719,00
Tandy Corp. 41,20 40,70
Texaco 50.10 50,70
Texas Instr. 38,00 37,70
TIP Eur. 1,60 1,60
Toshiba Corp. 1000,00 1010,00
Union Carbide 25,80 25,40
Union Pacific 63,00 63,50
Unisys 28,25 28,10
USX Corp 28,50 28.70
US West 58,50 59.20
Warner Lamb. 76,75 76,00
Westinghouse 52,90 52,50
Woolworth 51,00 50,80
Xerox Corp. 57,00 57,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 44,00
Am.Home Prod. 155,20
ATT Nedam 55,20 56,00
ASARCO Ine. 41.00 40,00
Atl. Richf. 152,50 154,00
BoeingCorp. 123.00 119,50
Can. Pacific 30,00 30,50

I ChevronCorp. 93.50

Chrysler 50,50 49.00
Citicorp. 49,50 49,00
Colgate-Palm. 88,00 89,00
Control Data 31,00 31,00
Dow Chemical 166,00 167.00
Eastman Kodak 88,00 88.00
Exxon Corp. 87,00 87,00
Fluor Corp. 40,00 41.00
Gen. Electric 88,00 88,00
Gen. Motors 169,20 169,00
Gillette 66.00 66,00
Goodyear 95,00 95.00
IncQ 61,00 61,50
1.8.M. 232.00 232,00
Int. Flavors 92,00
ITT Corp. 100,00 101,00
Kraft Ine 193,00
Kroger 110,00 110,00
Lockheed 80,00 79,00
Merck & Co. 109,50 109,00
Minn. Min. 120,00 120,00
Pepsi Co. 75,50 75,50
Philip Moms C. 190,50 189,00
PhiU. Petr. 38,50 35.50
Polaroid 64,50 64,80
Procter & G. 169,00
Quaker Oats 101,80 100,00
Schlumberger 63,50 62,00
Sears Roebuck 78.50 78,00
Shell Canada 60,50 61.00
Tandy Corp. 80,00 79,00
Texas Instr. 71,50 74,00
Union Pacific 122,00 120,00
Unisys Corp 53,50 54,00
USX Corp 57,00 57,00
Varity Corp 4,00
Westinghouse 103,00 102,00
Woolworth 100,00 100.00
Xerox Corp. 108,50 108,50

Certificaten buitenland
Deutsche B. 540,00 537,00
Dresdner B. 302,00 300.00
Hitachi(soo) 1200,00 1300,00
Hoechst 301.00 298,00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nestlé 6950.00 6750.00
Siemens 490,00 495,00

Warrants
Akzo 36,30 36,20
AMRO warr. 4,30 4,40
Asia Pac Gr F. 5,20 5.35
Bogamij 9,90 9,90
Falcons Sec. 12,05 12,10
Honda motorco. 2150.00 2150,00
K.L.M. 85-92 126,00 130,00
Phiüps 85-89 34,00 34,00
St.Bankiers a 3,30 3,80
St.Bankiers b 430 4,50

Euro-obligaties & conv.
ÏO'A Aegon 85 102,70 102,70
Aegon warr 14,50 14.50
10V2 ABN 87 98.00 98.00
13Amev 85 98.50 98,50

13Amev 85 98,30 98.30
10 AmevBs 102.50 102,50
11 Amev 86 98,25 98,50
14'/4AmroB7 99,10 99,10
13 Amro-BankB2 102,70 102,70
10/2Amro 86 97,50 97,50
10Amro 87 98.00 98.00
53/4 Amro 86 100.00 100,00
Amro Bank wr 24,00 23.50
Amro zw 86 70,00 69,75
9BMHecu 85-92 102,25 102.25
7 BMH 87 98,25 98,25
HCCRaboB3 103,20 102,50
9CCRabo 85 105,40 105,40
7 CCRabo 84 108.30 108.30
lO'-sEEG-ecu 84 102,00 102.00
93/4EIB-ecu 85 106,50 105.75
12V2 HIAirLF 95,50 95,50
12NIB(B) 85-90 103,00 103,00
11V4NGU83 102.25 102,25
10NGU 83 102,00 102.00
2'A NMB 86 87,00 87,00
NMB warrants 29,50 29,50
BV4 Phil. 86 95,00 95,00
6¥ 4 Phil.B3 95,00 95,00
14'/4Un.BecumyB6 99.25 99,40
12"<UnU. 98.00 97.75

43/4Akzo 69 214,00 214,00
s/2Amro 69 387,00
5*4 Gist 69 455.00 460,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,50 4,60
Bredere eert. 130 1,30
11 Bredero 1,30 1.30b
Breev. aand. 9,80 B,ooa
Breev. eert 8,60 7,00a
Leidsche Wol 2,00 2,00
LTV Corp. 2,10 2,10
Rademakers 29,00 28.80
RSV. eert 1,70 1.66
7'ARSV69 95,00 95,00
Parallelmarkt
Alanhen 14,90 14.80
Berghuizer 46.00 46,90
Besouw Van c. 36,20 35.80
CB Oblig.F.l 101,50 101.30
CBObhg.F.2 101,60 101.40
CB ObUg.F.3 103.10 102,90
De Drie Electr. 27.20 26.90
Dentex Groep 27,00 27,50
Dico Intern. 77,00 77,00
DOCdata 30,50 b 30.80
Geld.Pap.c. 70.10 70.40
Gouda Vuurv c 56,80 57,00
Groenendijk 25,00 25,00
Hes Beheer 207,00 210.50
Homburg eert 430 e 4.10
Infotheek.Gr 18.70 18.50
Interview Eur. 7,10 7,10
Inv. Mij Ned. 38,50 37,30
KLM Kleding 23,60 24.00
Kuehne+Heitz 24.30 24.40
LCI Comp.Gr. 33.50 33.60
MeUe 280.00 290,00

Nedschroef 65.00 64.80
Neways Elec. 8,40 8,40
Pie Med. 10,20 10,20
Simac Tech. 14.60 14.50
Text Lite 4,00 4.00
Verkade Kon. 286,00 285.00
Weweler 78,50 78.50
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.K.
Abn c jan 45,00 157 030 0,3»
aegn c jan 80.00 200 B.oob 9,20
akzo c jan 150.00 425 4,30 3.80
dTI c dcc 195,00 1085 2,20 2,58
d/Fl e jan 195,00 161 3,00 3,60
eoE e dcc 240,00 347 6,00 5,50
eoE e dcc 245.00 184 2,40 1,70
eoE p dcc 240,00 159 0.70 0.60'
eoE p dcc 250,00 178 5,00 5,50
eoE p jan 250,00 727 7,20 8,00
«oE p feb 230,00 1803 2,50 2.50
eoE p feb 240.00 1817 530 530
goud c aug 400.00 200 50,00) 48.50
giSt c jan 40.00 362 1,90 2,20
giSt c jan 45.00 194 0.80 0,80
giSt c apr 45,00 264 2.00 2.10
giSt p jan 35,00 400 0.60 a 0.30
hoog c jan 65.00 391 7.80 730
hoog c jan 70,00 543 4,70 4.00
hoog c jan 75,00 410 2,80 230
hoog c apr 65,00 170 11.00 10.50
kim c jan 40.00 1108 2.80 2,80
kim e jan 45,00 208 0,80 0,60 .
kim c apr 40,00 578 4,40 4.30
kim c apr 45,00 274 2,10 2,00
knP c jan 40,00 207 5,50 530 '
knP c jan 42,50 508 3,50 3,40
knP c jan 45,00 475 1.90 1.70
knP c jan 47,50 163 0,70 0.6»
knP c apr 47,50 198 1,60 1,70< !
knP p jan 45,00 163 1,50 1,40 ■nedl c jan 250,00 212 6,50 630
nlw c feb 100.00 950 1,70 a 1,45
nlw c aug 100.00 1018 1,90 a 1.85
nly p aug 97.50 1000 - 0,50 'nlz e feb 100.00 350 0.50 a 0.40
natn c apr 70,00 161 1,40 130 'phil c jan 30.00 156 1,40 130 , 'phil p jan 30,00 494 0,70 0.60
phil p apr 30,00 196 1.90 1,80
phU p jul 27,50 580 130 1,20 .
phil p jul 30.00 203 2,40 230
phil p 093 30.00 249 5,70 530
oüe c jan 220.00 250 8.40 8.10
olie c jan 230,00 235 2,80 2,60
oUe p jan 220.00 233 130 1.50
umi c jan 120,00 622 1,00 0,80
voc c jan 30,00 181 3,00 a 3,00
voc p jan 30,00 170 0,70 a 0,40

«=laten g- bieden+ei-di».
b bieden h=laten+ei-di».
c=e«-claim k = gedaan-h
d=ei-dividend l=gtdaan+g
t-gedaan -bieden rt-slotkoerj vorige dag
1= gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Veel werklozen gevolg van
’politieke

immobiliteit’

AMSTERDAM- De hoge werkloos-
heid in ons land is mede veroor-
zaakt doordat het Nederlandse
krachtenveld zowel politiek als
maatschappelijk in de jaren '70
„vast zat". De Westduitser Dietmar
Braun schetst dit „politieke immo-
bilisme" als één van de oorzaken
van een falend werkgelegenheids-
beleid in het proefschrift waarop hij
gisteren promoveerde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Hij is daar
wetenschappelijk medewerker.

De problemen van Nederland in de
jaren '70 waren in vergelijking met
andere kleine landen hoog. De ex-
portstructuur was ongunstig en in
hoge mate afhankelijk van de ont-
wikkelingen op de wereldmarkt,
het arbeidsaanbod groot en boven-
dien telde ons land een groot aantal
industrieën die in een crisis ver-
keerden, aldus Braun.
Tot 1979 waren deze problemen vol-
gens hem nog niet zo rampzalig dat

de besluitvorming in Nederland
niet tot oplossingen kon leiden. In
Zweden, Noorwegen, Zwitserland
en Oostenrijk hebben een actief ar-
beidsmarktbeleid en een expansie-
ve stimulering van de economische
vraag geleid tot een lage werkloos-
heid.
In Nederland daarentegen bleek de
hoge voorrang die Werd verleend
aan de prijs- en valutastabiliteit (la-
ge inflatie, harde gulden) en het be-
houden van de verzorgingsstaat,
een arbeidsmarktbeleid dat gericht
is op volledige werkgelegenheid te
belemmeren, meent de promoven-

dus. Daar kwam het door Braun ge-
constateerde „politieke immobilis-
me" bij. Volgens hem leiddedeont-
zuiling in ons land tot een crisis in
de politieke besluitvorming, die het
voor de overheid bijzonder moeilijk
maakte het beleid doeltreffend
vorm te geven.

Deze „interne crisis" had twee te-
genstrijdige gevolgen. De verhou-
dingen gingen zich meer en meer
kenmerken door onderling wan-
trouwen en verharding van stand-
punten tussen zowel politieke par-
tijen onderling als tussen belangen-

vertegenwoordigers. Hierdoor werd
een vernieuwing van het arbeids-
markt- en werkgelegenheidsbeleid
bijzonder moeilijk.
Tegelijkertijd vormden het lange
bestaan van het Nederlandse over-
legstelsel, het wankele machtspoli-
tieke evenwicht en de „interne cri-
sis" voldoende reden om bij gebrek
aan alternatieven de besluitvorming
binnen bestaande overlegvormen
voort te zetten. Steeds weer pro-
beerden kabinet, Kamer en sociale
partners tot afstemming van het so-
ciaal-economische overheidsbeleid
te komen, zonder dat men de eigen

visie in het belang van het geheel
wilde loslaten, luidt Brauns opvat-
ting.

rZc el onder de kabinetten Den Uyl
C73-'77) als Van Agt 1 (77-81) be-
stonden er grote meningsverschil-
len tussen partijen en belangen-
groepen over de meest geschikte
weg naar volledige werkgelegen-
heid. Een gesprek op basis van soli-
dariteit, zoals diena de oorlog onder
het „in vrede verzuilde" overlegstel-
sel nog mogelijk waren, had in deja-
ren '70 geen schijnvan kans.
De uitkomst was „doormodderen"
langs tegenstrijdige wegen. Beide
kabinetten voerden een bezuini-
gingsbeleid, een globaal investe-
ringsbeleid, hielden een kostbaar
sociaal stelsel in stand en namen te
voorzichtige maatregelen op de ar-
beidsmarkt. „In elk geval onvol-
doende om de grote problemen van
de arbeidsmarkt in de jaren '80
meester te worden".

economie

Stroombedijf wil windmolens gaan verhuren
BURGERVLOTBRUG - Het
Provinciaal Elektriciteitsbedijf
Jjan Noord-Holland (PEN) on-
derzoekt de mogelijkheid om

in de toekomst te
verhuren aan afnemers. Gedacht
*°rdt daarbij aan grote agrari-
sche bedrijven, campings en
K'eine ondernemingen die niet in

stedelijk gebied staan. Vol-
fpns directie-secretaris L. van
fler Poel van het PEN zouden de«nemers de stroom die zü over-

I* houden aan het elektriciteitsnet
kunnen terugleveren.

Het PEN neemt vandaag, woens-
dag, twee windparken in ge-
bruik. Het gaat om een park bij
Burgervlotbrug met 15 molens
van 24 meter hoog en een park
bij Calantsoog met 16 molens
van 30 meter hoog. Praktijkon-
derzoek in Burgervlotbrug moet
uitwijzen welk type molen vóór
verhuur het meest geschikt is.

De twee parken kunnen samen
een jaarproduktie leveren van 7
miljoen kilowattuur. Dat is onge-
veer evenveel als 2.600 huishou-
dens aan elektriciteit verbrui-
ken.
De molensvormen deeerste stap
van het uit 1987 daterendePEN-
windenergieplan. Dat voorziet
binnen vijfjaar in de bouw van
windturbines in Noord-Holland
met een totaal vermogen van

10.000 kilowatt (10 MW). Het be-
drijf sluit daarmee aan op de
„ambitieuze" doelstellingvan de
regering om rond de eeuwwwis-
seling in Nederland 1.000 MW
aan windvermogen gereed te
hebben.
Met de PEN-plannen zijn inves-
teringen gemoeid van in totaal 40
miljoen gulden. Daarvan wordt
zestien miljoen door de overheid
gesubsidieerd. Het bedrijf zal
voorlopig nog op de exploitatie

van de molens moeten toeleg-
gen. De investeringen zijn gezien
de opbrengsten onder de huidige
brandstofprijzen te hoog.

Naast het zelfbouwen van wind-
parken stimuleert het PEN ook
de exploitaitie van windturbines
door particulieren. Coöperaties
en particulieren kunnen daarbij
voor de aan PEN geleverde
stroom een „aantrekkelijke" ver-
goedingkrijgen.

Uitzendkrachten
leggen werk neer

Van onze redactie economie
ULFT - Bij het uitzendbureau De
Brink in Ulft (vlak bij de Neder-
lands-Duitse grens onder Doetin-
chem) hebben 160 chauffeurs en
andere werknemers het werk neer-
gelegd. Zij eisen dat de directie on-
middellijk enkele tonnen achter-
stallig loon uitbetaald.

Twaalf chauffeurs willen het faillis-
sement voor het uitzendbureau
aanvragen en vorderen alleen al
50.000 gulden aan achterstallig sa-
laris en gemaakte onkosten. Bij De
Brink, die behalve in Ulft ook ves-
tigingen heeft in Schiedam en Hee-
renveen, ligt de zaak op dit mo-
ment plat. De directie heeft de 160
werknemers en uitzendkrachten te
verstaan gegeven dat er geen geld
is om hen uit te betalen.

De alarmerende situatie ontstond
vorige maand, nadat de Ulftse Ra-
bobank en de effectenmaatschap-
pij De Lage Landen in Eindhoven
besloten de kredietverlening stop
te zetten.
De financiers bleken het volkomen
oneens te zijn met de bedrijfsvoe-
ring van De Brink. Al maanden
rommelde het op het hoofdkantoor
in Ulft en kwam aan het licht dat
het bedrrjf vanaf mei systematisch
verzuimde sociale lasten af te dra-
gen.

Tientallen chauffeurs werden daar-
door uit het ziekenfonds gezet.
Hoeveel alle uitzendkrachten van
het bedrijf te goed hebben, valt
voorlopig niet te berekenen, omdat
het merendeel van de medewer-
kers zich nog niet heeft gemeld.
Het totale bedrag wordt door inge-
wijden geschat op enkele tonnen.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 13-12-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg.
Goud: onbewerkt ’ 26.350/ 26.850;
vorige ’ 26.320-/ 26.820; bewerkt ver-
koop ’ 28.450; vorige ’ 28.420 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/ 420 vorige

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

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,91 2,03
Brits pond 3,47 3,72
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Duitse mark (100) 110.50 114,50
It. lire (10.000) 14,50 15,90
Port. ese. (100) 1,27 1,45
Can. doUar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,75 34.25
Zwits. fr. (100) 131,50 135,50
Zweedse kr. (100) 31.00 33,50
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schiU (100) 15,75 16,35
Spaanse pes (100) 1,65 1,80
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,00 49,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,88 3,13
Jap. yen (10.000) 156,50 161,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1.96725-96975
Brits pond 3,6010-6060
Duitse mark 112,870-920
Franse franc 32,990-33,040
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 134,065-115
Japanseyen 159,86-159,96
Ital. lire 15,295-345
Zweedse kroon 32,525-575
Deense kroon 239,240-290
Noorse kroon 30,365-415
Canad. dollar 1,64125-64375
Oost. schill 16,0430-0530
lers pond 3.0170-0270
Spaanse pes 1,7330-7430
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.dollar 1,6700-6800
Hongk.doUar 25,15-25,40
Nieuwz.dollar 1,2485-2585
Antill.gulden 1,0900-1200
Surin. gulden 1.0900-1300
Saudische rial 52,25-52,50
Ecu gulden 2,3415-3465

Vrouwen Philips
signaleren

ongelijkheid
HEERLEN - De vrouwelijke werk-
nemers van de Philips-vestiging in
Heerlen zijn niet te sprekenover het
arbeidsklimaat. Dat is gebleken uit
een onderzoek van de Industrie-
bond FNV, dat medio dit jaar
plaatsvond. Van de 187 vrouwen na-
men er 111 deel aan de enquête.
De FNV noemde deresultaten gis-
teren verrassend. Mannen worden
door de bedrijfsleiding, in de visie
van de vrouwen, méér gewaardeerd
en hoeven ook minder hard te wer-
ken. Bovendien maken vrouwen er
in hun ogen minderkans op promo-
tie. '

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 277,4 278,6
alg.-lokaal 270,8 272,2
internationals 284,5 285,6
industrie 244,5 246,1
scheep/luchtv. 237,4 241,1
banken 336,7 335,9
verzekering 567,5 568,0
handel 449.5 448,7
cbs obl.index 114,9 U4,7
rend. staatsl. 6,31 6.33
waarvan 3-5 jr 6,17 6,24
waarvan 5-8 jr 6,37 6,36
waan.' 5 langst 6,49 6.50rend. bng-len. 6,49 6,51
rend. banklen. 6,24 6.31

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - in het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 148,20 (148,20)
Kon. Olie 224,80-225,80 (225,70)
Philips 30,70-30,90 (30,80)
Unilever 113,30 (113.30)
KLM 42,00 (42.00)

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

Begin 2135.85 945.42 185.16 812.06
Hoogst 2151.14 950.69 185.99 817.15L
Laagst 2119.31 936.52 184.33 805.77
Slot 2143.49 946.17 184.98 813.77
Winst +3 91 ,j 06 - 0.48 + 0.26verlies
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Duitsland 1
jjTiegAR°-Ratgeber. Praktische tips:
P-0o iL'1 Voor de kinderen.

JUq6nT U,swahl heute- Türkische
((heit,]| in der Ausbildung.

pSg!«!;(herh.).
Mo versoverzichtH-40 Ute'5 On T*Teletekst-overzicht'5.0sIf9esschau.
$k|aJ*'nha M°ca - die Tochter despfl.s4enha'ters. Braziliaanse Serie.

15.30 Kapt'n Schlimmi. Film uit de
serie Allerhand Leute.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Cuore. Italiaanse tv-film in 6 de-

len van Luigi Comencini naar het ge-
lijknamige boek van Edmondo De
Amicis. Afl.4.

17.15 Tagesschau.
17.25 «»Nur keine Hemmungen.

Lettergreepraadsels met Michael
Schanze.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Zirkus Humberto. Serie. Afl.:

Die Liebe.
19.58 Programma-overzicht
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Masken. Franse speelfilm

uit 1987 van Vlaude Chabrol, met

Philippe Noiret, Robin Renuci, Berna-
dette Lafont e.a.

21.55 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Shaft. Misdaadserie. Afl.: Der

Profikiller, tv-film van Lawrence Dob-
kin, met Richard Roundtree, Ed
Barth, Clv Calager e.a.

00.10 Tagesschau.
00.15-00.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Li l7^Pachi Nezu en Kumïko Akiyoshi in 'Abschied von der
f Erde. (Duitsland 2 - 22.40 uur)

TV-KANALEN,
SPLFLENGTEN
"oor k*J?n CAI-abonnees:alen 'ie schema exploitant

""Vw.art wit programma
e 0 % ,stereo geluidsweergaveTf fe Weetalig bij stereo-app.

"" teletekst onriprtitolinn

TELEVISIE
Ond,:s. 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
BelgiëTV 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
H.oo
li»Bcn-e««? en en docht®r«- Australi-S- 2S"ffiLAfL632- (herh>'

v°or ?I eek8Peciali*eten. Een zaak
fistiscu middenstand. AfL2: Een toe"

ii ) en economische troef.

IfiioJ iuke Box.
Afl.s cndy c«ndy. Tekenfilmserie.. stad n'euwe dag in een oude

'ekenfj!nofur- 26-delige Amerikaanse
9©cree^ene 9ebaseerd op figuren
Spir»nerH d°°r Phil Mendez- AfL24:

L Vo ' e scat zanger en Foofur in'6,4 S v^9as.
I Schese!t McPhee- 4-delige Australi-
l-l^dridge Anaar deroman van James

Jnerh) k" An'matieserie. Af1.228.
OS ia
nderen a" Detective-reeks voor

l8U
3

d
sVWcEndoe!s: °6 WhiSkey Van

1' V°°r i>!n n,,an'aro- Nieuwsmagazine
laan Werderen' Presenta,ie: Manuela

over ds?h,tverdedi 9'n9- Programma
de NatrLi Van het Belgische leger in

aZTgin9S9ordei en
26110"119 door derden. Pro-

l^stinp mn de 'sraëlitische-Gods-
-4nZUltzend'ngen.

°ver2irhtedelm9en' programma-ent en Paardenkoersen.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 1.Q.. Quiz met denk-en weetvra-

gen gepresenteerd door Herman van
Molle. Vandaag spelen Rachel de
Bruyckere en Hendrik de Corte tegen
Ronny Swiggers en Peter Vanden-
bossche.

20.50 Een zaak voor twee. Westduit-
se serie. Af1.25: Streep door de reke-
ning.

21.50 Eiland. Kunstmagazine, meto.a. John Bröcheler. Presentatie: Jo-
han Thielemans. Aansl.: Uitslagen
van de Nationale Loterij.

22.45 Nieuws.
23.00 Zomerrock. Hoogtepunten uit

de zomerrockfestivals in Nederland
en België van de afgelopen zomer.
Vandaag: Belgische rock (Deel 1).

23.40-23.45 Coda. Kohi-Noor, berg
van licht, van José de Poortere.

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.633.
19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie.

Af1.79.
19.40 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.15 De doderszijn los. Amerikaan-

se speelfilm uit 1964 van Don Siegel,
met Lee Marvin, Angie Dickinson,
John Cassavetes e.a.

21.45-23.00 Baekelandt. Profielen
van een bendeleider in de Vlaamse
volksverbeelding, documentaire naar
een scenario van Hugo van der Ver-
met. M.m.v. Prof. dr. Stefaan Top en
Fred germoinprez. (herh.).

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:

Een karwei in Californië.
16.10 ""8.0.0.5.! Kinderprogramma

gepresenteerd door Bart de Graaff.
16.35 My little pony. Tekenfilmserie.

Afl.: Kwaadaardige bloemen.
16.55 Dort kommen die Clowns. Kin-

derverhaal met Herman van Veen en
Cor Witsche in de hoofdrollen. De
ruimte-clowns krijgen een noodsig-
naal vanaf de aarde: de mensen kun-
nen niet meer lachen. De clowns be-
sluiten de aarde te hulp te komen.

17.20 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:
Een systeemfout.

17.45 Call to glory. 24-delige Ameri-
kaanse serie. Afl.: Een moment in de
zon. (herh.). Kolonel Sarnac helpt
een goede vriend over een crisis in

zijn loopbaan heen. De vriend wordt
geconfronteerd met de angst diezich
op een gegeven moment van elke pi-
loot meester maakt: de angst om te
vliegen.

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

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De laat-
ste hand.

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

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

ge comedyserie. Afl.: Dromen zijn be-
drog. Marcy laat de oprit door twee
mannen bestraten. Al vermoedt dat
het oplichters zijn, maar Marcy vindt
dat onzin. Als de mannen toch door
de politie worden opgepakt uit haar
schuldgevoel zich in zeer erotische
dromen.

21.00 Nationale ideeënbus. Presen-
tatie: Leo van der Goot.

21.45 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

22.30 Rock & Rusland. 2-delige do-
cumentaire serie over Sovjet-burgers.
Deel 1: Nieuwe leuzen zullen ons niet
redden.

23.15 Pin Up Club. Erotisch magazi-
ne.

23.55-00.00 Journaal.

" Paul Haenen in 'TV3. (Ne-
derland 3 - 19.25 uur)

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

Leutersbronner Geschichten, repor-
tage van Eberhard Itzenplitz, met
Matthias Ponnier, Rita Leska, Monica
Bleibtreu e.a. (herh.).

15.50 Programma-overzicht
15.55 Heute.
16.00 Gandi, der Ganserich. Teken-

filmserie. Afl.: Komm mit ms Comic-
Land und andere Geschichten.
(herh.).

16.25 Bettkanten-Geschichten. Se-
rie. Afl.: Marcos Vater. (herh.).

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

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

17.40 Der Landarzt. Serie. Met Chns-
tian Quadflieg, Antje Weisberger,
Hendrik Martz e.a. Afl.: Der Lockvo-
gel.

18.15 Lottotrekking A.
18.54 Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Hitparade im ZDF. Muziek-

programma gepresenteerd door Vik-
tor Worms.

20.15 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost- en West-Duitsland.

21.00 Der Ruf des Herzens. Ameri-
kaanse vierdelige serie uit 1986 met
Linda Evans, Meredith Salenger, Pe-
ter Billingsley e.a. Afl.: Mit letztem
Einsatz.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Da muss es noch was

anderes geben, reportage over jon-
geren in Kreuzberg.

22.40 Abschied von der geliebten
Erde. Japanse speelfilm uit 1981 van
Mitsuo Yanagimachi, met Jimpachi
Nezu, Kumiko Akiyoshi, Jiro Yabuki
6 3

00.45-00.50 Heute.

"Robin Renucci, Philippe Noiret en Arme Brocher in 'Mas-
ken'. (Duitsland 1 -20.15 uur)

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39(93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 9i,9 mHz

België/BTBF 1
16.15 Schooltelevisie. 17.15 Nouba
nouba, met Alex, La souris motorisée,
Plastinots en Le petit vampire. 18.30
Jamais deux sans toi, gevarieerd infor-
matief programma. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, regionaal programma.
19.30 Journaal. 20.00Au nom de la loi,
juridischmagazine. Vandaag: de politie
van Charleroi. 21.05 Lor du diable,
6-delige serie. Afl.6 slot: l'Habit rouge.
22.00 Coup de film, filmmagazine. Pre-
sentatie: Terry Focant. 22.20 Cargo,
magazine. Presentatie: Jean-Louis
Sbille. 23.00 Uitslag Nationale Loterij.
23.05 Laatste nieuws. 23.40-23.50 In-
formations réflexions et interrogations
laïques, filosofisch maagzine.

België/Télé 21
19.00La pensee et les hommes, filoso-
fische uitzending. Vandaag: Samar-
cande. 19-30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal. 20.00 Challen-
ge. Met o.a. Belgische kampioen-
schappen basketbal: Maccabi - Osten-
de. Commentaar: Pierre Robert, Vol-

leybal: Canada - Cuba. Commentaar:
Michel de Ville, 22.00-22.50 La cité
sans voiles, serie. Afl.16: Un garcon
tres prudent, met Paul Burke, Horace
McMahon, Harry Bellaver e.a.

"Bart Peeters presenteert
'Zomerrock'. (België/TV 1 -
23.00 uur)

TV5
16.05 Brèves. 16.10Un Enfant Nomme
Michel. 16.30 Bonjour, bon appétit.
17.00Récréation. 17.30 Des chiffres et
des lettres. 17.55 Brèves et Météo
Européene. 18.00 Les Cinq dernières
Minutes. 19.30 Papier Glacé. 20.00
Viva. 20.45 Les tréteaux de l'ete. 21.00
Dossier Justice. 21.30 Musique classi-
que. 22.00 Journal télévisé. 22.30 Mé-
téo Européene. 22.35 Edition Spéciale.
23.55-00.45 Contments
francophones.

programma
’swoensdag televisie en radio

Nerland 1
frotiJ'rouw zijn. Tv-magazine voor

da n? 1;00 TV-fruitmand. Program-
Btie u 9eestelijke liederen. Presen-
ioo.l,eleen van DikNei.il»u Nieuws voor doven en
100 I enden-
fientrnders is ook gewoon. Docu-
tli6„ lr® over een herte-boerderij in
Ï2S j eeland-
lij °n 9 geleerd. Muziekprogram-
<et p kerstliederen uitgevoerd door
Êüori

, ens Jongerenkoor en het
iiikVt° st Groningen 0.1.v. Bouwe
«S ru Presentatie: Petra Blokhuis.
Vat,,, natuur en Noord-Amerika.rlUurserie. Afl.: Berggeiten.
Hm

16.20 Speelkwartier. Portret van de
gitaar, (herh.).

16.35 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
De gifslang. Corey wordt in een on-
toegankelijk gebied door een gifslang
gebeten. Hij vraagt om hulp, maar
men kan hem niet vinden.

17.00 Dr kan nog meer bij. Kinder-
programma.

17.30 Journaal.
17.46-18.00 Tijdsein-Buitenland. Ac-

tualiteitenrubriek.
18.30 Jody en het hertejong. Teken-

filmserie. Af 1.26: Jody zet de puntjes
op de i.

19.00 Journaal.
19.20 Ronduit Radar. Jongerenma-

gazine. Vandaag: Jongeren in het in-
ternaat. Presentatie: Wilma Vlug en
Bert van leeuwen.

19.45 Bunkeren. Interviews met be-
kende Nederlanders.

19.55 De Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Een bruid voor Pat Harmon.
Pat Harmon wacht op zijn bruid.
Emma probeert hem goede manieren
bij te brengen.

20.20 CS. Lewis. In de schaduw van
het hemelse, gedramatiseerde docu-
mentaire over de schrijver CS. Lewis
en zijn vrouw Joy Davidman.

21.37 Kerstlicht op straat. Muziek-
programma.

22.05 Zoals Mozes. Documentaire
over het leven van Mozes. Afl.s: De
hardewerkelijkheid.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
23.10 Vrije gevangenen. Serie por-

tretten van mensen dievanwege hun
overtuiging worden vervolgd.

23.15 Windenergie. Documentaire
over dê winning van windenergie in
Schotland.

23.45-23.50 Tenslotte. Slotwoord van
ds. A. Beeftink uit IJsselmuiden.

rrfger des Heils-koor in de 'Kerstspecial van het Leger des
f lts " (Nederland 1 - 21.37 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (49).
08.10-10.30 Schooltelevisie.
13.00 Monitor in Kreuzfeuer. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 13.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
19.40-19.55 Raamprogramma van

de regionale studio's.
20.00 Gesucht - Gefundeh. Live van-

uit de Siegerlandhalle in Siegen.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Eff-Eff. Freizeit und Fitness.
22.30 ■ Tabu. Amerikaanse speelfilrr

uit 1931 van Friedrich Wilhelm Mur
nau m.m.v. Robert J. Flaherty, me
Reri Matahi, Hitu e.a.

23.50-23.55 Laatste nieuws.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-11.00 Kijk als je tekent, zie je

meer. Les 1 t/m 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 Nachten dag. Uit de Paletreeks

(2), filmportret van Dick van der Meij-
den.

18.30 De jaren dertig. Les 2.
19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief

jeugdprogramma.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Staatsloterij.
20.00 Journaal.
20.29 Het begeren. Film van JanKeja

naar de roman van Piet van Aken.
Script: Guy Bernaert. De ongenaak-
bare en zelfzuchtige Balten begeert
de vrouw van zijn broer, ledere dag is
de spanning te snijden in de boeren-
hoeve die Balten met zijn broers en
Maria deelt.

21.41 Cadans. Impressie van een blok
flatwoningen ergens in Nederland.

22.04 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.12 Die Springfield Story. (herh.).
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Taxi in Not. (herh.).
13.15 Programma-ovrzicht.
13.20 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: Tod auf Kredit. (herh.).
14.05 Programma-overzicht.
14.10 Klass! Quiz.
14.45 Popeye. Tekenfilm.
14.50 Bornemanns Nahkastchen.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Die Flugzeugentführung.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft bei uns.

Economisch magazine.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTLaktuell.
16.55 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie met Brian Keith. Afl.: A Nanny
for all seasons.

17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Die Todesfalle.
18.45 RTLaktuell
19.03 Karlchen.
19.10 Der Mann aus Atlantis. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die Geheimwaffe.
20.00 Weerbericht.
20.10 L.A. Law - Staranwalte. Tricks,

Prozesse, Amerikaanse serie. Afl.:
Wer weint urn Sidney Hershberg?.

21.05 Stefanie in Rio. Duitse speel-
film uit 1960 van Curtis Bernhardt.
(herh.).

22.45 RTLaktuell.
23.05-00.35 Rock TL. Live rockmaga-

zine. Presentatie: Alan Bangs.

SAT1
! 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00; SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
| zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Einwan-
I derer. 09.35 Jackieund Jill- Die Baren-
| kinder vom Berg Tarak. Afl.: Ein
I schmerzhafte Lehre. 10.00 SAT 1
IBliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
| Flucht inden Alkohol. 10.50Koenen mit

SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Viva
Max. Amerikaanse actiefilm uit 1969
van Jerry Paris, met Pamela Tiffin, Pe-
ter Ustinov, Jonathan Winters e.a.
12.40 Programmaoverzicht. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Programmaover-
zicht. Aansl.: Ihr Horoskop. 14.05 Dr.
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und sein Hund
Jip. 14.30 Prarieindianer. Afl.: Fisch-
bauch. 14.55 Der Golöene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Jennifer
und Ruby. 15.50 Koehen mit SAT 1.
16.00 ■ Meine drei Söhne. Afl.: Römi-
sche Tage. 16.25Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Ritt nach Delphi. 17.35 SAT 1
Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Bezaubernde Jeannie. Afl.: Der
unsichtbare Hund. 18.15 Das Glücks-
rad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1
Wetter. Aansl. Gewinn in SAT 1. 19.10
Hotel. Afl.: Werte. 20.00 SAT 1 Bliek.
20.10 Spenser. Afl.: Die Ehe des Arthur
R. Amerikaanse detective van Winrich
Kolbe, met Robert Urich, Avery Brooks,
Barbara Stock, Ron McLarty, Frederick
Neumann, David Cryer e.a. 21.00 SAT
1 Bliek. 21.10 Die 39 Stufen, Engelse
spionagefilm uit 1978 van Don Sharp,
met Robert Owell, David Warner, Eric
Porter,Karen Dotrice, John Milis, Geor-
ge Baker e.a. 23.05 SAT 1 Bliek. 23.15
Telethema: Gesundheit. 23.30 BMit
den Waffen einer Frau. Frans/Italiaan-
se speelfilm uit 1958 van Claude
Autcfnt-Lara, met Jean Gabin, Edwige
Feuillère, Brigitte Bardot, Franco Inter-
lenghi, Julien Bertheau, Nicole Berger
e.a. 01.30-01.40
Programmaoverzicht.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (47).'
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels

Les 13.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
17.00 Avec plaisir. Cursus Frans.

Afl. 13.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Af 1.13. (herh.).
18.00 Sesamstraat
18.29 Rebecca. Ein Madehen setzt

sich durch. Afl.2: Mister Aladin und
die Lampe. (herh.).

18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.05 Agatha Christie. Miss Marple,

Engelse misdaadserie naar de ro-
mans van Agatha Christie. Afl.: Ein
Mord wird angekündigt (2). Herh.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Einladung. Amusementspro-
gramma met kunstenaars. Presenta-
tie: Barbara Harnischfeger.

22.15 Einführung zu.
22.20 ■ Die grosse lllusion. Franse

speelfilm uit 1937 van Jean Renoir,
met Erich von Strohheim, Jean Ga-
bin, Pierre Fresnay e.a.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

SSVC
13.00 Childrens SSVC
13.15 Puddle Lane.
13.30 l've got a secret.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours.
14.50 Heirloom.
15.15 Take the High Road.
15.40 Childrens SSVC.
16.00 He-man and the Masters of

the Universe.
16.20 Simon and the Witch.
16.35 Record Breakers.
17.05 Scooby Doo.
17.10 Palace HUI.
17.30 Blockbusters.
17.55 Prove it.
18.20 Emmerdale Farm.
18.45 News and Weather.
19.00 This is your Life.
19.25 Coronation Streef.
19.50 Des O'Connor tonight.
20.40 Executive Stress.
21.05 Game, set and match.
22.00 Party Political Broadcast.
22.30 Whos line is it anyway?
23.00 Twist in the Tale.
23.25-00.40 Sportsnight.

Radio 1 radioElk heel uurnws. 7.03 VARA Radio
I Woensdageditie. 12.56 Meded.
voor land- en tuinbouw. 13.08
TROS Aktua. 13.25 Journalistenfo-
rum. 14.05 Binnenl. Zaken. 14.30
TROS Klantenservice. 15.45 Hallo
met de TROS. 16.05 Tijdsein.
18 45 Waar waren we ookal weer?
Vervolgverh. 18.58EO-Metterdaad
Hulpverlening. 19.02 Hobbyscoop.
19.30Akkoord. 20.02 Langs delijn.
22.02 Podium van de Nederl. Lich-
te Muziek. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Volgspot. 1.02 Ro-
mance. 2.02 Claire-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02 In 't voorbij-
gaan 6.07-7.00 Vandaag don-
derdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.03 Ook Goeie-
morgen. 903 Muziek terwijl u
werkt. 11.03 Tineke. 12.03 Will wil
wel. 14.03 Terug in de tijd. 15.03
Nederland Muziekland. 17.03 Hier
en nu. 18.03 De wereld zingt Gods
lof. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.00-
-07.00 Zie Radio1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 7.03 Ronduit Mu-
sic-time. 9.03 Muziek motief. 10.03
Expresso. 11.03 Country trail.
12.03 Praise. 13.03 Toga Party.
14.03 Nozems-a-gogo. 16.00
Janssen en Jansen. 17.03Ronflon-
flon met Jacques Plafond. 18.03
Driespoor. 19.02 De Wereldont-
vanger. 21.02 Het front. 22.02 La
Stampa. 23.02-24.00 Stompin

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00

Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal progr. 10.00
Orkestpalet Noordhollands Filhar-
monisch Orkest 0.1.v. Lucas Vis
m.m.v. sol. 11.20 Pianomuziek:
Youri Egorov, piano. 12.35 C.Ph.E.
Bach herdacht .(15). 13.00 Nws.
13.02 Lunchconcert. 14.00 Songs
of praise. 14.30 Solisten 1988:Op-
names van eindexamenkandidaten
Uitvoerend Musicus. Gert Ooster-
wijk, saxofoon. AVRO: 15.00 In de
kaart gespeeld. 17.00 Jacco's
keus, operette- en musical. 18.00
Nws. 18.02CeDéa. CD s rond een
thema. 20.00 Nws. 20.02 Franz
Liszt marathon in Muziekcentrum
Vredenburg te Utrecht. 22.00-
-24.00 Voor het stil wordt en wat la-
ter.

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 Ouder worden.
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10NOS We-
reldwijzer. 14.00 Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS
Huiswerklijn. 17.40 Basiscode 3.
INFORM. VAN DE RIJKSOVER-
HEID: 17.45 Postbus 51.17.55 Me-

ded. en Schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 TROS Kinderforum.
18.20 Uitz. van de PPR. 18.30
Tempo Doeloe. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Bel-
canto. 21.00 Latijn. 21.30 ,*.ca va?
22.00-22.30 You're welcome.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 TheDJ Kat Wake-Up Club.
08.05 TheDJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 Transformers.
10.00 "«Countdown.
11.00 ««The Coca Cola Eurochart
Top 50.

12.00 "«Soft and Romantic.
13.00 Another world.
14.00 Canon Fashion TV.
14.30 Ask Dr. Ruth.
15.00 Elephant Boy.
15.30 Seven Little Australians.
16.00 Pop Formule.
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 The Ghost and Mrs.Muir.

19.28 The Times Headline News.
19.30 The Levkas Man.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Fantasy Island Special.
21.57 The Uniroyal weather report
22.00 Shell International Motor

Sports 1988.
23.03 Ford SNow Report.
23.08 The Times Headline News.
23.10 Thailand Panorama.
23.40 Roving Report
00.10 New Music.
00.57 The Uniroyal weather Report
01.00 Dean Clough.
01.55 Twinkle, twinkle.
02.25 Playing Shakespeare.
03.25 National Gallery Series.
03.55-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky.

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Pinocchio. Afl.: Wo ist Geppetto? 18.00
Bilder aus Deutschland. 19.00 Heute.
19.22 3sat-Studio. 19.30 Steinbichler
Geschichten van Herbert Rosendorfer,
met Ilse Winkler, Dietrich Siegl, Hans
Holt, Peter Hofer, Rudolf Lenz, Peter
Hey, Rudolf Strobl e.a. 20.55Kennwort
Kino. 21.45 Kulturjournal. 21.53 Sport-
zeit Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2.
22.20 Der Zug zur Revolution. Docu-
mentaire van Ernst A. Grandits. 23.20
Walter Vogt im Gesprach met Frank
A.Meyer. 00.20 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 The Film Show.
10.20 Dr. Jekyll and Mrs. Hyde.
11.00 Take Six Cooks.
11.30 Make it Pay.
11.50 Streef eise.
12.00 It Ain't Half Hot Mum.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Flying High.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 The Europeasn Top 40.
16.00 Supertime.
17.00 Power Hour.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Benny Hill.
20.10 Weerbericht.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film.
22.10 World Seniors PGA Golf '88.
23.10 Super Channel News.
23.30 Goodyear Weather.
23.35-00.35 Power Hour.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
glzine: Limburg Aktueel, De Bu-
ren, agenda en muz. 13.05, 14.02.
15.02 en 16.02 Kort nws. 17.02
Reg.weerbericht 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 17.25 De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17.55 Kort
nws. 18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT2
5.30 Goede morgen, Morgen
(6.00-6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.12 Firma
Platenboer & Zonen. 10.00 Nws.
10.03 Het schurend scharniertje.
10.08 Het eerste bedrijf. 11.55 Me-
diatips. 12.00 Limburg 1988. 13.00
Nws. 13.10 Made in Germany.
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17.10 Rijswijckfoon. 19.00 Nws.
-19.10 Dansvergunning. 22.00 Nws.
22.05 Jazz Kaftee. 23.30-2.00
Twee tot twee. (0.00 Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten 74£ Veranstaltungskalen-
der. 8.10 Presseschau. 8.30 Für
die Kranken. 9.00 Regionalmaga-
zin. 9.05 Musikexpress. 10.00 Gut
Aufgelegt. 12.00 Veranstaltungs-
kalender 12.30 Presseschau.
13.00 Frischauf. 14.05 Musikzeit
heute: Lieder, Chansons und Folk.
15.00 Nachmittagsstudio 16.05

BRF-Intern. 18.00 Regionalnach-
richten: BRF-Aktuell. 18.40-20.00
Orgel- und Chormusik.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 9 05 Musikpavillon. 12.07
Gut autgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafë-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikali-
scher Apentif 12.00 Is ja 'n Ding.
14.00 Viva. 16.00Entenjagd. 17.00
Musikduell. 17.50 Sport-Shop.
18.00 Musikduell. 19.00 Prima.
20.00-1.00 Ein junges Musikpro-
gramm.
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KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. RJ Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044:

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
"Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Mieuwe en gebruikte GAS-
PAARDEN; gevelkachels
;n bijzetkachels met 1 jaar
jarantie. Reparaties en on-lerdelen. Donderdag koop-
ivond. E. Meesters, Brus-
ielsestr. 1298. Maastricht.
rel. 043-210540.
riTNESSAPPARATUUR:
lometrainers, roeiappara-
en, compl. fitnessstations,
:hroom halterstangen van-
if ’ 52-, halterschrjven va.
f 2,40 per kg; alles uit voor-
■aad leverbaar. Smash, afd.
itness. Theaterpassage
iCerkrade, tel. 045-459230.
re k. 2 wollen VLOER-
KLEDEN 2x3 mtr. Tel.
H490-46631.
/oor vrijetijd en CONFEC-
nEKLEDING Starfashion
p-oothandel. 04490-19235.
KLEURENTELEVISIES
Dhilips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
3.V., Bokstr. 33, Heerler-
ïeide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf: 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
/ari Voorst, Ganzeweide
tB, Heerlerheide. Tel. 045-
-113879.
f. k. Philips AUTORADIO
! mnd. oud, 2 hanglampen,
chemerlamp. 04490-33852.
:ek. 300 nw. DAMWAND-
BLATEN 3 mtr. lang’ 22,50
>.plaat, 200 nw. ijzeren golf-
>laten 2.50 mtr. lang ’ 15.-
-> plaat, ook per 10 te k. Tel.
16-52117926 na 19 uur.
re k. Hapert AANHAN-
GER geremd, 2000 kg met
'lakke laadvloer, 6x2.40 m
'ekeurd v. achter luxe auto,
el 06-52117926 na 19 uur.
Nee. omst.hed. te koop BO-
DYBUILDINGAPP. merk
Ketler, nieuwpr. ’ 3409-,
rr.pr. f 1700,-. Na 17.00 uur
ek 04405-3783.
ték. eiken VITRINEKAST

XlVe stijl. Te
>eyr. 045-413347.
Goede KLEUREN-TV'S
net garantie, Philips groot-
>eela va. ’ 145,-; zeer grote
lort. tv's. Öccasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.
fa k. bromfiets ZUNDAPP
>wj. '81, pr. ’BOO,-; gokau-
ojriaat pr. ’ 225,-; tapijtrei-
üger m. flessen, nw.pr.

' 1800,- nu ’ 500,-; Tel. 043-
-173039, Kroesruwe 21
KÏaastricht.
Fe k. ZONNEHEMEL +
)ank, tevens orgel merk
famaha. Tel. 04490-26736.
re k. HOHNER p. accor-
leon 4-korig ’ 1500,-; ban-
lecho ’ 100.-; port. orgel
CHca X 605 ’ 750,-; na 14 u.
145-451926.
Grote KERSTAANBIE-
3ING: nu meubels voor fa-
irieksprijzen 10 tot 25%
LOrting. Moderne echt le-
herlook bankstellen in div._ nu 895,-; moderne witte
alonkasten nu 1295,-; sa-
ontafels nu 239,-; grote
>artij echte rundlederen
lankstellen 3950- nu
495,-; 3-1-1-zits tientallen
nasive eiken kasten nu
anaf 1395,-; zw. eiken
lankstellen nu 1395,-;
iken masive salontafels
ond en 8-kant. nu vanaf
95,-; een partij RTV-kast-
ss nu vanaf 195,-; voor de
:erst krantenbakken, div.
Xmeubels nu met gr. kor-
ing. Bezoek onze nieuwe
Ukmr.showroom, tiental-
ïh slaapkamersmet uitver-
eoppnjzen o.a. mod. witte
lpk., gr. bed 200x140, 2 1.
achtk., bovenbouw, 2 bev-
en. l.bodems en gezond-
eidsmatras compl. m. gro-
i 3-drs. schuifkast 2495-
-u 1895,-; Meubelhuis Kle-
a, Akerstr. 230-232, tel.
12854 Hoensbroek.

Kerstbomen
i k., gezaagd met kluit. P.
eeuwen, Roggel, 04749-
-318.
rofessioneel LASAPPA-
AAT 380/220 V. Tel. 045- ,
14341.

__ Dat het prett^e g
*r? kerstdagen Jp

g^awjsff wiliiiPil KiiriT ii mi ?s^2
Topniveau van de Cotes du Rhone. ■■^^ mjl I ■■ I M li^J k kfl ,_ra£s
Met éen krachtige afdronk. Bi "i ■ ■■V ■■■ *MWMM M ■ HM VH Danish chef kaassprei
fles 0,75 liter C QC ïï diverse smaken, ' _-

r al zien bij Edah. __*
«*ÉÏ^^^* Eigenlijk lopen we 'n beetje op de zaken vooruit... Bij Jl v;»#

Edah kunt u namelijk deze week al profiteren van talrijke kerst- *Ê ïp^
aanbiedingen. We nebben alle ingrediënten in huis gehaald om ztM P^bMbbP^
er een geslaagde Kerst van te maken. En we hebben ze stuk —u mm,M

voor stuk versierd met prijsjes die u zeker in de stemming Roomboter Tu,band -± /;
Depa tissue servetten wit QQ brengen. 450 gram 255 Z.Cpak 50 stuks 4*49" m* mw

u _. "* Jmêfm Mm Gebraden kalkoenfilet 4| CBaronie gevulde musketkransen _/1Q '

snijvers, per 100 gram 239 1.3pakje 6 stuks 2A9 _£■■ ImW MMfMWr -9 i ■Ji&UM*t

Kerststol met banketspijs
ca. 750 gram 3 /IQ Konijn op schaal 7ZLQ Ola Sonate roomijsstam C Q
Alken bij Edah 3■*+.■/ per kilo -diepvries- &49 #■"■# pak 1000 ml. -diepvries- -6^3 m*9*ZJ

Roodmerk koffie PCD doppinda's „„-» Haring in Madeira Yovol drinkyoghurt rtrfc Slagroom dagvers * m*\ Soeppakket — ftn Handappelen
vacuüm, gemalen, "3 QQ zak 250 gram 4^9" 1.19 ©f Canbbean marinade beker 500 ml. A»-_^ 99 beker 250 ml. 4*69" iMml per 250 gram Jr» Z.9U E,Star 4 <
pak 500 gram ArSS mfmmfmr bakje 200 gram -| "_ O P^ki'oi9B- OP - OP étmmVÓ WCDC Wl CEC -1
Riedel Appelsientje - nf| Bressot £fr Mayonaise «-Q | VUtt_Vl_fc» 1 Runderpoulet --Q ,
pak 1 liter A39_ 2.09 verse kruidenkaas -> Qf> Nieuw! "-»>-pot soo ml. *7T_ 1-DÏJ per 250 gram 4^T_ 3.H-_7 fr lÉÉlfflj

bakje 150 gram *69"—fa^O Mora kipsticks , =eljrf gj|_. PbS^
Gianni Vermouth ~^~ 3&A» 3.49 Unera jg % Mager soepvlees --g Q|l
bianco of rosso -, —^

___ halfvolle boter — "Ij jjf per 250 gram -Ws^ Jit? li^mmMMMMMmmm
fles 0,7 liter 4fW J./-7 .|# i pakje 250 gram NU .C.IZ/ ■ B

, , €__>,:._!__-,_!- e1 Honig bakmeel ftn f^M^P. r DnCMTC fi. CDI lIT Sperziebonen J
r M paksoogram4r»-____99 % .C r^ ; GROENTE & FRUIT per 500 gram 1-

Mateus Rosé — -*— ’ ;fles 0.7 liter Mï _>.9_> "m- Jk\ P _, .. pySj^^^^^S-^ Magere Spaanse
Kersen met pit q_ i î'>n__________f ll^S____ varkensrollade n rto handsinaasappelen -. -__ Soepgroenten

varKtKrh„imnia< j^ Pot 370 mL 4iW °3 mWË& ffnilffl Per kilo 4i9e- 9.90 net a 2 kilo D.ID '*»*£«' verPakt \jKerstscnuimpjes j*l^^ ■mÉEai ca 20°9ram
pakje 200 gram 4r3f" I-1 -/ <ii..-.ia,i . KemDenaar harde bollen " vdBoerenkaas belegen of volkorenbollen _-.-» fci* Magere Mandarijnen Edah heeft'ngratisseiw1

Glace's cakes _._.,> vacuüm verpakt |^ QQ " 8 stuksi49 1.98 i-^^^^H.«_ii^i runderlenderollade^^ Qr| 'Clementines' «j
_

Q Vanmaandagt/mvrijdagi-smorgens";
~ " w I_lQ PersoogramA4» 0.77 ö stuks-*=« ■«'*' per 500 gram 44^0"_ IZ._IU netalkilo éL/zf tot 12 en's middags van 2 tot 4kunt^pakje 4 stuks AMÏ I.^T^ Brinkers bellen met de mensen van onze

: Mona VOlle VOahurt Bak en Braad ' " afdeling. Telefoonnummer 06-050
niuna vuneyuyiiuii wijzigingen t.g.v. overheids-en/ot"

Smiths Tengels „ -.-* Kip-kernesalade -» qq met vruchten — ö pakje 200 gram Pepersteak -» Walnoten -j ftQ tenmaatregeien voorbehouden p"Jp
zak 75 gram 4,39" 1.09 bakje 200 gram 339_Z.UO 150 ml. 8» O^ NU 2 Stuks I.UU per 100 gram «9 -L I_f - zak 400 gram éV3O st^t dea!,,,be

*— : ' ——

Op Edah kan jerekenen. f@_B
1 1 1 — —i 1 1 ■ — 1 : ó

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf /350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz
Zonnehemels

iverse 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.

Scherpe
prijzen ,

Vloerplanken en
schrootjes. Tevens alle
balkhout, plaatmateriaal,
lichtkoepels etc. Tevens
bezorgen.

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60,

Übach over Worms.
045-319846.

KLEURENTEEVEE te k.
voltransistor, mooi toestel,
weg, omst. Tel. 045-27»083.

Stereotoren en VHS-video
te k. weg. omst.heden. Tel.
045-727669.

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

KLEURENTEEVEE te k.
12 tiptoetsen, prima toestel.
04406-12875.
Weg. ziekte en overcom-
pleet te k. VERSTERKER
25 watt + 2 boxen + 10 mtr.
verlengsnoer + microfoon
en standaard draaiarm
(nieuw); 1 4/4 goed spelende
viool met strijkstok (nieuw
besnaard); ± 70 sport gla-
zen v.a. 1950; keuken uit-
trektafel met verchroomde
poten en 2 stoelen; secre-
tair. Tel. 045-411241.

Heroal rolluiken
zeer voordelig, tel. 045-252494/045-317344,

telefonisch bereikbaar tot 21.00 uur.
Tapijttegels!

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

Te k. AARDAPPELS, rode
Irenen en witte, Etzenrade
2, Jabeek, 045-251202.
2-deursKOELKAST Marij-
nen ’ 150,-; AEG halfauto-
maat ’ 150,-. 045-271036.
Eiken BANKSTEL ’ 225,-;
eikeneethoek ’ 175,-; eiken
wandmeubel ’275,-. 045-
-415181.
KTV 12kan, ’ 275,-; wasau-
tomaat ’ 195,-; gasforn.
’65.-; koelkast ’60,-. 045-
-415181.

Rechte biels v.a. -U
Voor al uw geïmpre|. »
(TUINJHOUT. Imß^. 1
In de Cramer 104, W»
751687 (bezorg, mgg>y
Te k. prachtige tf
KINDERKAMER „^J
commodekast, kleeÖSlr
ledikantje’ 1500,-; * y
257213. —-lï>
Te k. AFZUIGINSTAJ^stofzuiger, 3200 W- '^1ren, 1 ir. oud, ; >’1500,-; Vr.pr. fWv' j045-321919. __^-

y
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Veranderingen
Als men in het ziekenfonds zit of als
ambtenaar in het IZA, IZR of als poli-
tieambtenaar in de DGVP, dan moet er
een stukje vaste premie betaald wor-
den. Dat bedrag is vastgesteld op

’ 13,- voor elke volwassene per
maand en ’6,50 per kind per maand
(voor maximaal twee kinderen).

De premie die over het inkomen
wordt ingehouden gaat bijna 2 % om-
laag. Ziekenfondsverzekerden beta-
len nu nog 5,1 %, vanaf 1 januari 1989
wordt dat 3,15 % van hun inkomen.

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekostenverzekering), een verze-
kering voor de hele bevolking, wordt
uitgebreid. In het pakket van de
AWBZ zitten voortaan de volledige
psychiatrische hulp en de kunst- en
hulpmiddelen. Totnutoe zaten die in
het ziekenfondspakket of in het pak-
ket van de verzekeringsmaatschappij.

Voor de premieberekening is de ver-
zekeringssituatie op de eerste dag van
de kalendermaand maatgevend. De
premie zal per maand geïncasseerd
worden via acceptgiro of een machti-
ging tot automatische afschrijving van
bank of postbanknummer, en is bij
vooruitbetaling verschuldigd.

Rugzakje jeugdige
verkeersdeelnemers
N 6tan*KmiT en vaak extra kwets-
faat "et verkeer. Speelsheid, even de
i or_J£ennen om een bal te pakken,
H daai.u,e.ndheid met het verkeer spe-
-1)11 noo een 9rote rol- le kunt een
|ks, * vaak uitleggen dat het eerstike'n^' rechts en dan weer ün^s moet

'e'kant r het oversteekt, als er aan de
f 6" vriendie rent net

eovsrJ toen onnadenkend naar

HpuTe ouderen, die bij een over-
*i«tgar?,s ,Qch nog even door het rodeNs Jj£rsl»cht lopen 'omdat er tochte^^nkotnt' geven ook niet direct het
fc^ Want leg een kind
ïC ftienWaarom W' dat n*et mag' ,erwiJ 1ffet. eer of die mevrouw dat wel

NetJ^*3 ver°ngelukken er te veel
V* al

m het verkeer- °P de scholenm6el gedaan aan verkeersvoor-
i maar je kunt daarvan niet ver-

wachten dat een kind die regels altijd
toepast. Net zomin als je van een auto-
mobilist kunt verwachten dat hij altijd
bedacht is op plotseling overstekende
kinderen.
In dit jaargetijde nemen jonge kinderen
deel aan het verkeer in schemer en don-
ker. Ze zijn dan vaak slecht zichtbaar.
Kok Educatief, uitgever van de educatie-
ve jeugdbladen Doremi en Hoj, heeft
voor de groep jeugdige verkeersgebrui-
kers tussen de vier en negen jaar een
rugzakje gemaakt. Het laat de handen
van de kinderen vrij en vergroot hun
zichtbaarheid. Het rugzakje is bedrukt
met een knalroze gevarendriehoek in
fluoriserende inkt. Aan de ene kant van
de driehoek kijkt een kind om de hoek,
terwijl aan de andere kant een beresnuit
om de hoek piept.
Het zakje kost nog geen vijf gulden en
kan viaKok Educatief in Kampen besteld
worden; @ 05202-92555.

P zichtbaar
! °°f aite verkeers-

is dezeActerende
pzairvcor
r*> kinderen.

Ouderen
Ook 65-plussers moeten de vaste pre-
mie betalen. Het netto AOW-pensioen
gaat op 1 januari 1989 omhoog en de

ziekenfondspremie, verschuldigd
over dat AOW-pensioen, wordt per
dezelfde datum verlaagd van 3,1 %
naar 1,9 %. Als men ook nog andere
inkomsten heeft, zoals uit pensioen,
dan daalt de daarover verschuldigde
premie van 10,2 % naar 8,1 %.

Inkomen
Het invoeren van de vaste premie en
het verlagen van het percentage dat
over het inkomenwordt betaald, geeft
nogal wat veranderingen in de samen-
stelling van het inkomen. Een eenvou-
dige berekening leert dat een alleen-
staande met een brutojaarsalaris tus-
sen 25- en 40-duizend gulden er altijd
op vooruitgaat. Een gezin met twee
kinderen met een inkomen rond de

’ 25.000,- bruto per jaar, gaat er niet
op voor en niet op achteruit.

Naast de verschuivingen in premie
zijn er nog een paar gevolgen. Omdat
de AWBZ wordt uitgebreid gaat de
premie daarvan omhoog. Die premie
wordt betaald door de werkgevers en
als tegemoetkoming in diekosten be-
taalt de werknemer meer WW-pre-
mie. Een negatief effekt voor het inko-
men dus. Door verhoging van de kin-
derbijslag hoopt de regering, dat ge-
zinnen met twee kinderen met een
jaarinkomen van ’ 25.000,- er niet op
achteruit gaan. Een exacte berekening
van het resultaat van al deze maatrege-
len is helaas nog niet mogelijk.

In het voorgaande zijn de veranderin-
gen per 1 januari 1989 kort weergege-
ven. Men kan zich afvragen waarvoor
deze veranderingen dienen. Om de
hogere kosten van de gezondheids-
zorg in de toekomst het hoofd te kun-
nen bieden en kwaliteit te waarbor-
gen, heeft de Nederlandse regering
een plan bedacht, gebaseerd op het
advies van de Commissie Dekker en
de nota "Verandering Verzekerd. De
twee hoofdpunten van dat plan zijn.

Het invoeren van een basisverzeke-
ring voor iedereen en ten tweede het
versterken van de marktwerking.

gezond op...beter af...
door Jos Benders, arts

Het ene gat in, het
andere oor uit....

le^go^ 1) mopje:.... een patiënt komt
dokter en zegt: „Nou die

9el>oW e u me gaf> nebben "ets
rü6ts!!Pen- Maar dan °°k nélémaal
aci>teruT d ze net 2° goed mm nrwerk kunnen steken "

toond^chaPPelijk is NOOIT aange-
it\opje net 1^ inderdaad om een

9aat'" ie m ons moderne
'fherarv de cijfers bekijkt over

C?le,rouW zal het niet verbazen
fe »*__v_nstaand voorbeeld de bizar-Tl>er_? weergeeft.
ü\6ra

pletrouw is: trouw zijn aan je
ken _^' 2eg "^aar: de middelen slik-de voorschrijvende arts hetu°eid heeft.

Defeiten
Wordt I>t , van aUe medicijnen

volgens voorschrift inge-
eerdere onderzoeken

W ?9en dat-)
"net |:chtilla> in Utrecht is gestart
der 'e

n vooruchtingscampagne on-
*)«" d^^inshulpverleners'. DatSj^"^ en de wijkverpleeg-
"ter tAaai "> breder verband ze-

de doktersassistente, de
rsassistel"e en de wijkzie-
r9ende- Voorlopig richt de**«att ach vooral op de OUDE-

REN. Laat je die hun gang gaan, dan
ontwikkelen zij zich in een recordtijd
tot échte 'gifmengers' .... onder meer
doordat:
1. mensen boven de 65 jaar driemaal
zoveel medicijnen gebruiken dan zij
die jonger zijn,
2. driekwart van de75+ërs zelfs drie
tot vier verschillende produkten te-gelijk moet nemen.

Bedoelde stichting rondt eind vol-
gend jaar het project Ouderen en Ge-
neesmiddelenvoorlichting af. Tal van
nieuwe folders moeten voor die tijd
vervaardigd zijn. Van ouderen staat
namelijk bovendien vast dat de kans
op BIJWERKINGEN van geneesmid-
delen 2/2 maal zo groot is dan bij
iemand van middelbare leeftijd.

Ik voorzie dat de stichting ook na
1989 nog veel werk zal houden. Door
bijwerkingen belanden jaarlijks
10.000 patiënten immers in een zie-
kenhuis, van wie er 600(!) overlijden.
(Bron: SIG = Stichting Informatiecen-
trum Gezondheidszorg).

Ontrouw, hoe??
Ik licht het deksel van de 'pillenput'
voorzichtig op. U kunt nu zelf uitma-
ken op welke punten u niet trouw

bent aan Aesculapios, de God van de
Geneeskunde. Zelden straft hij, maar
immer kijkt hij verdrietig.
De volgende mogelijkheden zijn
denkbaar. U:
1. gebruikt méér of minder tabletten

per dag dan door de arts bedoeld is,
bijvoorbeeld door vergeetachtig-
heid;
2. maakt de kuur niet af;
3. neemt de pillen vóór het eten, in
plaats van tijdens- of ern- (of omge-
keerd);
4. strooit poeders op de tong die in
het water opgelost moeten worden;
5. bijt capsules of tabletten snik die
HEEL doorgeslikt moeten worden
(de apotheker heeft daar een apart
stickertje voor: 'Heel doorslikken');
6. combineert een kalmerend middel
met alcohol;
7. slikt een tetracycline (een bepaald
antibioticum) samen met ijzer-, maag-
tabletten of melk, waardoor het ge-
neesmiddel onwerkzaam wordt.

" Therapie-óntrouw is vaak geen
kwade opzet. Hulpmiddelen om
er niet onder te lijden zijn
(v.1.n.r.): doseerdoosje-per-dag,
doseerdozen-per-week, kalen-
derstrips, doseerdoosje-met-
wekkertje. (Met dank aan drs.
R. Oostwegel, apotheker)

8. interpreteert de aanwijzingen uit
de bijsluiter verkeerd, bijvoorbeeld
op het punt van "bijwerkingen' en
gaat daarom van het juiste advies af-
wijken.

U doet er dan goedaan om bij twijfel
advies aan uw arts of apotheker te
vragen.

♦Stichting Nederlands Ontwikke-
lings- en Ondersteunings Instituut
voor Huisarts en Eerstelijnszorg
(Stichting O en O), ® 030-332113.

Voorlichtingstermijn is wel heel kort

Nominale ziektepremie
alop 1 januari 1989

Als de Eerste Kamer een dezer dagen zijn fiat geeft aan de voor-
gestelde wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekering,
zullen ziekenfondsverzekerden op een andere dan totnutoe ge-
bruikelijke manier premie moeten betalen.
Per 1 januari wordt dan de zogenaamde nominale premie inge-
voerd, die deels bestaat uit een vast bedrag en deels uit een per-
centage van het loon. Dit geldt ook voor gemeente-, provincie-
en politieambtenaren, aangesloten bij het IZA (Instituut Ziekte-
kostenverzekering Ambtenaren), het IZR (Interprovinciale Ziek-
tekostenregeling) en de DGVP (Dienst Geneeskundige Verzor-
ging Politie). Het is één van de wijzigingen die uiteindelijk tot de
invoering van het zogeheten plan Dekker zal leiden.

Uitzonderingen
Er zijn ook mensen, die de vaste pre-
mie niet hoeven te betalen. Daaronder
vallen de in Nederland wonende ver-
zekerden die werkzaam zijn in België
en Duitsland alsmede hun gezinsle-
den. Verder de gezinsleden van
dienstplichtige militairen en zeelie-
den. Deelnemers aan herhalingsoefe-
ningen, gewetensbezwaarde militai-
ren en hun medeverzekerden. De zo-
genaamde 'zak- en kleedgeldgerech-
tigden' in het kader van de Algemene
Bijstandswet en zij die een ROA-uitke-
ring ontvangen (vluchtelingen en
asielzoekers).

consument

’Aanbierraak jenietverslaafd’

alcoholsmoezen (6)
Rder de hulp van Bèr was dever-»>|wing van Henk en Katrien on-

op een echtscheiding
P^loPen. Henk had het veel te
lp* op de Universiteit en waspeiüijk ook niet zo handig. Bèr de
"«erkluste er voor vijftien gulden
j?UUr en acht flesjes pils per dag.
P vond Henk en Katrien aardige

■ maar ze gaven vreemde op-
achten. Gezellige schroorjes-

weghalen en er wit glad
£ eusterwerk voor in de plaats aan-'engen, bijvoorbeeld. Maar ja, de
«Messor, zoals Bèr Henk noemde,

ctadri6611 vreseliJk aardige vent. Ze
"—tv °°k een gemeenschappe-g»ehobby. Schaken.

P een vrijdagmiddag, Henk heeft")■ zitten Bèr en Henk aan het

„Pak jij oom Bèr eens een pilsje?"
zegt Bèr tegen de kleine Maaike.
„Acht", zegt de kleine meid die net
kan tellen.

Henk schenkt zichzelf een jonge
klare in. Bèr kijkt bedenkelijk.
„Man, hoe kan je dat nu drinken",
zegt hij. „Daar krijg je gelijk een
duffe kop van. Bovendien raak je
daar aan verslaafd."
Henk verzet een paard.
„Van bier word je net zo goed alko-
holist als van jenever", zegt hij. Bèr
zet de bierfles naast de jeneverfles.
„Kijk dan zelf professor, zegt hij.

Mijn biertje vijf procent. Jouw jene-
ver vijfendertig procent." Bèr ver-
schuift een toren.
Katrien ziet lichtjes in Bèrs ogen.
„Henk heeft wel gelijk Bèr." Ze zet
Henks jeneverglaasje naast Bèrs
bierglas. „Kijk", zegt ze. „In een
bierglas gaat gewoon veel meer
dan in een jeneverglas. Als jullie je
glas leeg hebben, hebben jullie al-
lebei circa 12,5 cc pure alkohol
binnengekregen." Bèrs ogen blij-
ven glimmen als hij een pion ver-
zet.
„Dat kan niet", zegt hij. „Als ik
iedere dag net zoveel glazen jene-

ver zou drinken als ik nu glazen
bier drink dan was ik allang alko-
holist geweest."
„Maar je drinkt niet veel glazen",
grinnikte Henk. „Normaal drink je
flesjes. En je bent bovendien een
veel te vrolijke kerel om alkoholist
te worden."
„Dat is nonsens", zegt Katrien.
„ledereen die regelmatig veel
drinkt of het nu bier, jenever of
wijn is kan alkoholist worden. Of je
nu een zeurpiet bent of een vrolijke
vent als Bèr."
Bèr leek verdiept in zijn spel. Maar
het zat hem niet lekker wat Katrien
vertelde. En ze wist waarover ze
het had. Zij had voor arts gestu-
deerd. Katrien gaf Bèr een por in
zijn vetribbels.

„Als jewat minder zou drinken dan
is dat goed voor je lever, je hart en
voor je maag maar jeraakt ook een
paar kilo's kwijt. En je bent met je
zevenenvijftig jaar nog best een
lekker stuk. Als jenu eens alkoho-
larm bier drinkt?"
Bèr bloosde tot in zijn nek en hij
glunderde.

„Een stuk als ik kan ook gewoon
minderen", zei hij.
„Het is gewoon een kwestie van ka-
rakter", zei Henk. „Drinken is een
gewoontevorming. Wat je aanleert
kan je afleren. Ik begrijp niet dat
mensen daar zon pro "
Met een indianenkreet legde Bèr
Henks koningin plat. Henk zat rood
van ergernis naar het schaakbord
te kijken. Zijn ogen schoten vuur.
Katrien pakte zijn glaasje weg. „Zal
ik voor jou dan maar een kopje
thee gaan zetten Henk?" vroeg ze.

Hanny Raaff

Chrysal tegen
naalduitval

Een 'echte' kerstboom in huis draagt
bij tot verhoging van de sfeer in huis
rond Kerstmis en Nieuwjaar. Naarmate
het feest van Driekoningen nadert
'zorgt' de kerstboom voor een
schoonmaakprobleem voor moeder
de vrouw. Op de vloer rond de plek
waar de boom staat vindt zij van dag
tot dag meer uitgevallen naalden.

Chrysal heeft dat probleem onder-
kend en introduceert een nieuw vloei-
baar snijbloemenvoedsel voor hees-
tertakken, waardoor voortijdig uitval-
len van naalden wordt voorkomen en
de bomen langer hun mooie groene
kleur behouden.

Oorzaak van dit voortijdig uitvallen
van de naalden is het verstoppen van
de houtvaten. De boom kan daardoor
minder water opnemen en verdort.
Een van de redenen waarom de con-
sument kiest voor een duurdere kerst-
boom met kluit of een zogenaamde
kunstboom koopt.
De voedingsstoffen in dit snijbloemen-
voedsel verbeteren het vermogen om
water op te nemen, waardoor de ge-
kapte bomen maar ook het kerstgroen
in bloemstukjes langer 'vers' blijven.

Zaag na aankoop van de kerstboom 5
cm van de onderzijdevan de stam. Zet
deze vervolgens in een met een voe-
dingsoplossing gevulde pot of kerst-
boomstandaard. Bijvullen dient even-
eens met dezelfde voedingsconcen-
tratie te gebeuren.

Dit produkt voor heestertakken is ver-
krijgbaar in flacons van 250 ml tegen
een introduktieprijs van ’3,95 bij uw
bloemen- en plantenhandelaar.

CONSUMENT
Kerst-activiteiten

in de Zuivelkeuken
Rond het thema 'Kerstmis' vindt in de
Zuivelkeuken Eindhoven deze maand
weer een aantal activiteiten plaats.
Er worden weer talrijke ideeën aan-
gedragen voor een smakelijke Kerst-
dis. In de functioneel geoutilleerde
demoristratie-ruimte kunnen de be-
zoekers de bereiding van de gerech-
ten op de voet volgen en naderhand
proeven.
Ook bestaat de mogelijkheid om zelf
deelte nemen aan de eenmalige prak-
tijklessen. De namen 'Diner maison
Kerst' en 'Diner maison Kerst Exclu-

sief garanderen drie uur lang culinair
plezier en dat wordt beloond met een
voortreffelijke maaltijd.

Zoals uit voorgaande jaren bekend is
kunnen tijdens de kerstvakantie de
kinderen in de Zuivelkeuken terecht.
Voor henzijn specialekooklessen met
een kersttintje samengesteld.

Voor meer informatie: Zuivelkeuken,
Stationsplein 35-38, Eindhoven, telefo-
nisch bereikbaar tussen 09.00-13.00 en
16.00-17.00 uur: 040-443273.

Aardbeien en Shu-take peperduur

Huiskamers krijgen
kerstkleed weer aan

door jan van lieshout
GRUBBENVORST - Je kunt merken
dat huiskamers weer in kerststijl
worden aangekleed. De prijzen
van sierteeltproducten trekken
aan. De kerstster ging gisteren
zelfs tot f 5,50 per pot. Dat betekent
dat die pot in de winkel of op de
markt om en nabij een tientje gaat
kosten. Op de veilingprijs komen
nu eenmaal btw, enkele heffingen,
waarmee o.a. reclame voor sier-
teeltgewassen wordt gevoerd, em-
ballage - en vervoerskosten.
Kunstig ineengeknutselde kerst-
stukjes gingen van f 3,50 tot f 10,00.
Het spul, dat daarvoor wordt ge-
bruikt, is daarom erg lucratief.

Keerzijde van de medaille is dat
momenteel veel sierheesters ge-
vaar lopen. Met name vanuit West-
Brabant opereren bendes die het
op allerlei groen hebben gemunt.
Een voorkeur hebben de planten-
diven voor Skimmia. Het is een
struik metrode besjes. Op de bloe-
menveiling wordt er momenteel
f2,50 tot f5,00 per bosje van tien
takjes voor betaald. Onder de
naam „Skimmia" is daarom een
speciale projectgroep van de rijks-
politie gevormd om aan deze plun-
dertochten een halt toe te roepen.

De politie waarschuwt voor onbe-
kenden die zich aanbieden om de
tuin „winterklaar" te maken of die
om een stekje ten behoeve van een
stukje voor een arme stumper vra-
gen. Wie weigert moet niet ver-
schieten dat hij op een morgen zijn
tuin leeggeplunderd vindt.
Overigens komt ook op legale wij-
ze Skimmia in de handel.

De vraag naar bloeiende potplan-
ten begint te stijgen. De cyclamen
ging tot f 4,00, de azalea tot f 8,50.

Duur waren de hyacintenen tulpen,
waarmee het voorjaar in huis
pleegt te worden gehaald. Hyacin-
ten deden f 0,85 tot f 1,15 per
bloeiende bol, tulpen tot twee
kwartjes per steel
Ook de prijzen van eetbare padde-
stoelen gaan omhoog. Champig-

nons gingen van f 3,50 tot f 5,20 de
kilo. Shii-take tot vier tientjes.

Op de fruitveiling blijft Elstar de
best betaalde appel. Groot is het
verschil in prijs in Jonagold. De
laatste pluk heeft onvoldoende
kleur en is nogal vettig. De handel
geeft er dan ook maar acht dub-
beltjes de kilo voor terwijl voor de
betere soort het dubbele wordt be-
taald.
Duur blijven de peren. Voor de
Doyenneé met een blosje was gis-
teren in Gronsveld een hoogste
druk van f 2,20 de kilo.

rond
de klok

Aardbeien, geteeld in emmers on-
der glas, zijn peperduur. Er werd
zelfs f3,30 per anderhalf-ons-doos-
jevoor betaald.
Op de groenteveiling variëren de
dagaanvoeren van prei van 100 tot
150 ton. De prijs schommelt tussen
twee kwartjes en f 1,10. Witlof is
goedkoop. Los ging het lof van
f 1,50 tot f 1,80 de kilo.
Bij de koolsoorten beet spitskool
de spits af. Er werd grif f 1,75 de
kilo voor betaald. De overige kool-
soortën waren goedkoop. Voor
drie dubbeltjes de kilo boerekool
was men koopman. De bloemkool
raakt op. Bijgevolg neemt de im-
port van Franse bloemkool fors toe.
Tot december wordt daar herfst-
bloemkool, vanaf januari winter-
bloemkool gestoken. De prijs in
Grubbenvorst lag gisteren op
f 1,25.

Sla werd in telersoog redelijk be-
taald. De krulsla ging tot f 0,65, de
kropsla tot f 0,85 en de crispsla - in
feite een onvolgroeide ijsbergsla -
tot f 1,16 per bol. De eigen ijs-
bergsla is op. Het gat in de markt
vult Spanje. De kwaliteit van de ijs-
bergsla zowel als van de andijvie
uit Spanje is door de hevige regen-
val sterk achteruit gegaan.

I I
(ADVERTENTIE)
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GUNSTIGE LENINGEN
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krediet- looptud ! onderpand verstrekbaar en meestal ».uuu, 1uu,- u,»/«* BS I
sédrag ,nmaanoen kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% 66 I'ar » «ar =- 72x 54x 42x 20.000, 400,033% 65 j
10.000,- 6»,- 97,- 107, I 5 000 - 121- I*7- 30.000, 600, 0,83% 65
15.000, 103, 145, 161, I loiooo 199, 23_i- 28o!- 40.000, 800, 0,81 % 65 \
25.000, 172, 242, 269, I 15.100 284, 352, 431,-■^^■■■■■■■■■■■■■■■H
40.000,275,388,431,1 ".000 376,467, 571, 1 FINANCIERINGSKANTOOR1 75.000, 514, 727, 809, M «JSS Ut 7ot Imï, I |->^ |^p^p.yk ».».«..„„, ~„d.»..,d A\mM, 50.000 934, 1161,- 1423, I \KU ■Bfl ■ M PM
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i^^r— Bijkantoor:
| s*MmK m. Am r JL*?!.*./ 4. X J Hoofdstraat 9, Hoensbroek
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Dankzij debomenvan deHema
Dlijftu'tboszien.
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50 3fÉ|_____lï C_!!____j_ÉÉP' Steekschuim. Onmisbaar hulp-
-525ÜUi BH P^ middel bij het maken van kerst-

Buitenverlichtingsset. 16 lampjes wr^ *_ stukjes,
met klembek en kogelgewricht. ïë_^$!pK! M x^mmmmT

Wmmp_Jtli}w^ i IKeubl I^jnBÉÉËÊH PP^M» W( ies* lfSlSÈl,,,, f 1

jesmetklembek en kogelgewricht '* »___«^ft'* ' Beide 10 meter.

Miniatuur verlichtingsset 35 hel- JÜfl T^JÊÊ* i/-,-+-+-i-,^ioV„.,r--, , ~ , ,° _^ . _>. :H_| _S_L_« HitiHP Kerststal met 12figurendere of gekleurde lampjes.

9^ jBt?s jLa -S iRiIBsPB Bhyj .«.ÉËLj^ Grottenpapier. Rol a2m x 50 cm.
Kerstboomstandaard met groot ■ MiM %—M _ÉÉÉte: -waterreservoir. tijte» PSP'^W

*|j|fj|§fipif^ ____________■_______«__ Verlengsnoeren en snoercentra-
ï"tX^ 160 ____________ ÈSlfc 'es' et °'zoneier randaarde.
■^IJÉ^ .185 JLi SffHHHI Bf^^^ Verlengsnoerenvanaf_Z2s 6.15

Bus spuitsneeuw. Inhoud 150 ml. _ .. ~ ~ Snoercentrales vanaf .Z7&-6.55De kerstbomen van de Hema zijn * niet echt, maar net echt.
Daarom gaan ze jaren mee, zonder ook maar één dennenaaldje te verlie-
zen. We hebben 4 maten: 120cm 50- nü 42.50, 150 cm 70- nü 59.50,
180 cm (ook in wit) 100- nü 85.- en 210 cm 150- nü 127.50.
En dankzij de kunst- RWWnfêfflßil bomen van de Hema ¥ ¥ ¥1" ¥ü¥ È\blijven de echte waarLUuMmmUmM horen: in het bos. ÈTm rnZm mV^MTm

PMiffgaaail Echt Waar Voor Je Geld

Te k. KERSTDENNEN,
"tussen 2 en 6 meter. Tel.
043-637523.
Te k. BOEKEN, 17-dlg. be-
richt v/d 2e wereldoorlog 10
dlg. het leven op aarde, 12dlg. volken en stammen,
045-250238.
2e hands MUBELS: bank-
stellen, kasten, eethoeken,
slaapkrs., lampenm, kl.tv.
enz. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.

IJSKAST 95,-; gasforn. 95,-;
wasaut 175,-; diepvr. 175,-;
gasplaat 75,-. Tel. 045-
-725595. .
Te k. SCHILDERIJEN,
olieverf met lijst. Parallel-
weg 74, Hoensbroek, tel.045^213473.
Aangeboden 150 SIN-
GELTJES ’ 100,-; 250 lp's

’ 300,-; 6 oude lepeltjes met
beeltenis van Elvis Presley

’ 50,-; zes van het Konings-
huis ’50,-; Tel. 070-
-894543/638667.

PIANO'S te koop nieuwe +
gebruikte. Somers + Zn.,
Akerstr. 82, Heerlen, 045-
-713751.

___^

KLEURENTEEVEE'S met
teletekst gevr., ook VHS-vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.
Te k. AANHANGWAGEN.
Tel. 04490-27412.

CLUB BUBBLES Geleen
vraagt nog meisjes. Werk-
tijd in overleg. 04490-42313.

Heerlijk Hema
vOOrQGGI mmAms

mmmWJSr ** wm&^^imïw**tomm*'^*^mmm fl^-iL VVm*^ _*^^^ I UB

HEMA
Aanbiedingen geldig t/m 17 december 1988. H88.255.12/12 EClht WS3r Vuur Je Geld —

Pracht rundl. hoekbankstel

’ 1295,- (model Chester-
field); eiken met rundl.
bankstel ’ 995,-; apart eiken
met rundl. bekl. eethoek

’ 995,-. Ruime keuze en
spotpr. De O.K. HAL, Ag-
nes Printhagenstr. 22-24,Geleen-Centrum (vlakbij
Alb. Heijn). Ook wjj ruilen
uw oude meubels in.
Ook voor moderne meu-
bels de O.K. HAL, 1.1.-bank-
stellen va. ’795,-' schitt.
2-zitters va. ’595,-; eet-
hoeken va. ’ 495,-, maar ook
hebben wij het zeer aparte
klassieke meubel, het
kunstmeubel uit het Verre
Oosten, alles aan de van onsbekende lage prijzen. Inrui-
len mogelijk. O.K. Hal, Ac-
nes Printhagenstr. 22-24,
Geleen-Centrum (vlakbij
Alb. Heijn).
Rotan Rentenaar, Ten Es-
schen 26, Heerlen. OPRUI-
MING showroommodellen
manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag geslo-
ten. 20-50% korting.
Draadloze TELEFOONS,
va. ’ 150-, 3 mnd. garantie.
Megro Ned., info 045-
-220902, b.g.g. 06-52127702.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel, barokstijl eet-
hoek, enkele perz. tapijten,
alles als nieuw! Tel. 045-
-223094 - 323751.
KACHELS nieuw en ge-
aruikt koop je bij de vak-
nan. Gratis gebrachten ge-
alaatst. Nergens goedko-
aer, diverse aanbiedingen.
De kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.

Open HAARDHOUT 2 m3
’7O-, gratis bezorgd, ook
eventueel op maat gezaagd.
04459-1675.
KERSTAANBIEDING: bij
ieder zelfbierbrouwpakket
van Brewferm, een Brew-
ferm-bierglas t.w.v. ’ 5,50
gratis! Puur-O-Sana Hei-
gang 112 Nieuwenhagen.
Bel voor openingstijden
045-312575.
I.v.m. aanschafgroter 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--3100lf
Grote ORGEL- keyboard
en electroniscne piano-
SHOW. Elke donderdag in
december van 17.30 tot
21.00 uur, met medewer-
king van Michel Voncken
bij Muziekhuis Lyana,
Mauritsweg 48, Stem. Tel.
04490-33227.
Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, . eiken
balken en bielzen enz.
Houthandel Landgraaf,
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-dissenbosch-Landgraaf.
045-318518.
STOOKHOUT 4 m 3 droog
populier ’ 240,-; 3 mJ ge-
mengd ’210,-. Tel. 045-
-318518.

Club RUSTICA. In onze
druk bezochte club vragen
wij nog enkele gastvrou-
wen, v.d. Weyerstr. 9, Kerk-
rade-West., 045-412762 of
215876.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB. Met garantieloon.
Tel. 045-420042.
Dring. ass. gevr. voor goed-
lopend PRIVEHUIS. Tel.
043-423608.
Gevr. part-time en full-time
TAXICHAUFFEURS, v.d.
hele week, dag- en nacht-
dienst. H. Gielkens, Juha-
nastr. 6 Brunssum (WAO-
ers geen probleem).
Wij vragen met spoed voor
ons meubelbedrijf in
Hoensbroek een CHAUF-
FEUR/BESTELLER,
enigszins op de hoogte met
het meubelvak, voor vaste
dienst, gr. rijbew. verpl. Br.-
o. no. HO 646 aan Limb.
Dagbl., Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.
Banketbakkerij Ortmans,
Kerkstr.33 Brunssum, tel.
045-252530 vraagt 3e of 2e
BANKETB.BEDIENDE
voor januari as.
FRITUREHULP m. erva-
ring gevr. Tel. 045-259986.
Erv. FRITUURHULP voor
alle voork. werkz.heden in
de weekends. Friture
Smulhoes. Tel. 045-310239
of 313440.
Ristorante DA FILIPPINA,
broek, tel. 045-211531 vr.
dienstbetrekk., Ift. 22-25 jr.,
eist. Tev. gevr. part-timers
tel, soll. na 16.00 uur.

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook■ col. Ned. verz. Tel. 045--; 229241 of 229409.
Club 2000 in Geleen vraagt
met spoed 2 MEISJES. In-

' tem mogelijk. Werktijden
'in overleg. Tel. 04490-42315.

iwmmwi
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-■ huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelpryzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, Voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Stucadoor kan nog WERKaannemen. Tel. 045-462428.
Dakdekkersbedrijf M. Haasis en blijft het vertrouwdeadres voor al uw DAK-WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Aannemer kan nog WERK
aannemen: nieuwbouw,
verbouwing en renoveren.Corisbergweg 36 Heerler-
baan. Tel. 045-414594, na
18.00 uur 316383.
Erkend schildersbedrijf
zoekt OPDRACHTEN a’25- p.u. of aangenomenwerk. Tel. 04492-1822.

GOUD, zilv., munt, postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Hoogste prijs voor munten,
POSTZEGELS (alle lan-
den), oude ansichtkaarten. en goud. Stamps & Coins,
Kasteellaan 102 Meezen-
broek (Heerlen).
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. 045-272216/272516
ook 's avonds.
Direct contact geld voor uw
gebruikte MEUBELEN,
restanten, winkeldochters,
enz. Tel. 04406-15920.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
6te k. gevr. oud IJZER en
metalen, tev. sloopauto's.
Ook 's avonds 045-218925.
Gevraagd: EETHOEK, gas-
forn., ijskast, slaapk., diep-
vr., bankstel enz,. Tel. 045--725595.
Te k. gevr. VIDEO, stereo-
apparatuur + t.v. Tel. 045-
-423963. __

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Te h. gem. KAMERS v.a.
’350- all-in p. mnd. Lot-
broekerweg 19 Hoens-
broek. Tel. 227291.

Kouvenderstr. 198, Hoens-
jonge kelner m/v in vaste, ervaring in restaurant yer-
voor bediening, uitsluitend

KAMER te huur met c.v.,
kitchenette, voor serieuze
huurder/ster f3OO- all-in.
Na 13.00 u. 045-219205.
Geh. compl. KERSTMAN-
COSTUUM N. Bijsmans,
Mgr. Schrijenstr. 31 Bek-
kerveld-Heerlen. Tel. 045-
-717608.
Gemeub. KAMER te h.
centr. Heerlen, lfst. stud. of
ouder pers. 045-442192.
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.
Gemeubil. KAMER te h.
all-in. Kerkrade-W. ’435,-;
045-420576.
Te h. gem. KAMER.
Kruisstr. 75, Heerlen. Tel.
045-714330.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide gem. KAMERS m.
gebr. v. keuken, c.v. en dou-
che. Tel. 045-717525.
Te h. mooie gem.KAMERS
m. cv., gebr. v. tel., keuken,
douche te Kerkrade. 045-
-452128.
Gemeubileerde kamers te
huur in BRUNSSUM tel.
045-257090.
Te h. voor net pers. ge-
meub. + gestoff. APPAR-
TEMENT (1 a 2 pers.)
Nieuwstr. 62 K'rade. Huur-
subs. mog. 045-456795 of
452895.
Te h. APPARTEMENT,
zit.slpk., wc, keuken, met
apart. ing. Pr. mcl. ’5OO,-
Tel. 045-325665.
Te h. ca. 1 km van station
Hrl. nieuwe 1-pers. STU-
DIOZ/APP. Huurpr. v.a.

’ 450- - ’ 550- p.mnd. mcl.
serv. excl. energiekosten.
Aanv. direkt. Tel. 045-
-326200.

Te h. gevr. FRITURE. Tel.
045-719254 na 22.00 uur.
Te h. gevr. voor net wer-
kend stel HUISJE ofappar-'
tement met tuin ï.v.m.
hond. Tel. 04490-32023.
Te huur gevraagd mooi AP-
PARTEMENT voor wer-
kende jongeman. Tel. 045-
-311774.

Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons
kantoor, zoeken wij drin-
fend woningen te k. tot

450.000,- in Geleen/Sit-
tard/Stein/Beek/Born e.o.
N.W.M. QUADEN, make-
laar-taxateur o.g. Lid NVM,
Gelrestr. 4 Munstergeleen,
04490-19644.
Pracht LANDHUIS te k., 4
slpk., tuin ± 1200 m 2. Aan
de Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
Te koop in centrum
BRUNSSUM: goed on-
derh. groot halfvrijst.
woonhuis met grotetuin en
dubbele garage. Ind.: prov-
.kelder, entree, woonka-
mer, werkkamer, complete
keuken mcl. app., toilet; Ie
verd.: 3 slaapkamers, bad-
kamer met ligbad en dou-
che, 2e toilet' 2e verd.: 2
slaapkamers. Zeer geschikt
voor woning met praktijk-
ruimte. Mogelijkheid tot
uitbreiding. Vraagprijs
’325.000,- k.k. Inl. BAC,
Heerenweg 316A, Heerlen,
045-210101.
Te k. gevraagd halfvr.
WOONH. met grote tuin in
Schaesberg. Tel. 045-
-324661.
HOENSBROEK vrijst. woon
kamer, 2 badk., 3 slpk. ’ 22
Tel. 045-215969.

U wilt een huis k*
U wilt uw huis verkl
Vraag vrijblijvend t

Onroerend Gfc
Maatschap^

Jac Steil
Verzekeringen, fina"t

gen, hypotheke^
Schelsberg 132 H«JTel. 045-721m

WOONHUIZEN te C
gevraagd tot ’ 150.00*
wikkeling via notari*
nen 24 uur. AchtejJ
onderhoud geen bw
Aanb. aan Wijman *)
ners Vastgoed. Tal;
hypotheken. Tel.,,
728671 of 04750-15lj^,

DAMOISEAUX tf'
verkoopt en verhuuï'|
dan u denkt! (Verhrf
der borg). Tel. 045-4JJ ■RAAMKOZIJNEN Jtuimelramen komp'S;
glas 220x100 en 121,
Zeer goedkoop, tg.'
werk: Groene "
Schinnen. > .
FOXTERRIERS. k«j.
ruwhaar. Tel. 0445JMJ:
TECKELS, yorkshij
foxterriers, boemernj|
en bouviers, alle puP
lem 11a, Schin op
04459-1237. I
T.k. 13-jarige WPM,
RIE L 2 dressuur. II

’ 4000,-. 04498-55634^
Te k. Vi echte Sl^JVARKENS diepvries
gemaakt met naWj
Hukten, gemest, ’?>
kilo. Tel. 04490-19H4'
uur.
Zeldzaam mooie
TAILPUPS te k:r
stamb. en garantie.*']

.en ontwormd. Tel-
-40319. J
Sticht. Dier in Noo4
goed nieuw THUk
lieve, speelse hon<j'
New Foundlandf1setter, langh. zwart'(
ruimte buiten en w*
vereist. Tel. .214545/432181/215491>

St.-Maartenszee bui>fZWEMPARADIJS, .
end vanaf ’ 225.''
02246-3109. _^1
Gebr. TRACTOREN;3
rus 80 pk (4WD), Al|'5l
mers 30 pk, Deutz 3U'J
78 pk, JohnDeere 4<\,|
82, 85 en 112 pk m- fid
der voorwielaandr-}a
en 80 pk, Leyland oiM
voorlader, Renault jl
m. voorlader, Ursus^len 60 pk., Zetor 50 PÏA
lé. Nusterweg 90, 'tel. 04490-19980. ____^
Gebr. en nieuwe a
VOERSNIJDERS. &
keuze uit 40 stuks- A
losse delen. Collé, Jji
weg 90, Sittard, tel.
19980.
Te koop VOEDfTEN. Tel 045-322ggo>
te k. 300 nw. DA^flPLATEN 3 mtr. lanêi
p.plaat, 200 nw. ijze^
platen 2.50 mtr. lan|j|
p. plaat, ook per 10l,f.06-52117926 na 19JÜ2a8ïhuis met zwembaan ,

'9.000,- k.k. Slakken5
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's te koop va.I tevens pianover-
-1-36 mnd voor, Pianohandel Wie-tijksweg Noord 13,

ÜgLQ449O-54140.
fk ORGEL YamahaHJgL 045-459026.
t? te huur, spec.
siet'm voor begin-""!.tot 36 mnd., voor

JJ4490-45033.

MASSAGE door

" van al-
f7f" nog veel meer!Geen sex).

STALLING (afgeslo-"?°r caravans, botenf Sittard. ’l5O- +

_&_ CARAVAN-MNG v.a. ’ 250,- per"artels Caravaning,fp
nSTyeg 256, Am-:!LlgL04492-1870.

opa terrein, ’ 150,- per
1870 Caravaning'

"fe- Sprite en Ecclesi»B9 is er! Nu ook in
BARTELSan

2lr>g, Hommerter-
.lQ^Q Amstenrade.

ATIONALE üfe Lijn,£3-321395 7 dagen

RUSTICA v.d.
ftr- 9, Kerkrade-

Ügl^o4s-4 12762.

pc Royal
r voor 50 cent p.m.

gQj20.24
ub Hawajanas

n
aun a, pool, restau-ye2elhge bar, leuke

atmosfeer.
H^aandag - vrijdag1400 tot 24.00 uur

P 6
el WATERLOO,
Woensdag groepss-

n' alleenstaande

" dames en paren,
-V°-°0 uur. Vr. en za.
-\ paren. info: 04704--<°fc-—-.rkff-service all-in 045-
-%, nma-t/m vrijd. 14.00
5v °° u- Alle mog.

"ïfuï?^rMa- t/m vr.
Il 'U0uur. Provinciale-

oirsbeek-

Jepel nulzes$20.320.05f20.320.054*20.320.28
#£0.320.28
|?20.322.30
1^20.320.68

|Plana Escort.
#0905/321038

S
n
eoy„meisJes- ledereKi^0,°t 02.00 uur.f^Ojglweekend.

'3e „SPetterst'320.330.71

STRIKJES V.A. 14, - CUMBERBANDS V.A. 39,- SHIRTS V.A. 40,- VESTJES V.A. 65,- SCHOENEN V.A. 75,- BROEKEN V.A. 95,- KOIBERTS V.A. 125,- K ORTE JASJES V.A. 195,- PAKKEN V.A. 225,--WÈnË JËf

___M___Bffi
\J% m

B %^H| mm- Jl
m. '& eau "% Wv?'

Bk ,/jB IIiÉÉÉÉHfhü

r -wJÊkmm jr iMv
Hl Klllttfe,-'.. -^wH Ifc

__B;'__________B mmr ■ BBHb mv BP*^^

IliliwiÉßMiwÉi of ___i^_____Cl__P3 _mélBKpw3 y*^______p|___B**BPß^B] gSppp^T

SP^ll^^^^^^^^Bflßß^K--^Hlr^^9X^a^^^^--&--Jl^^^^BffißßrijPfl s£-> _____________

v!ï/ * ü _tta&
DE FEESTDAGEN BIJ HIJ. VAN SMOKING-LOOK TOT STRIKJE MET KERSTMUZIEK (EXCLUSIEF BIJ HIJ, 18,-). mM f»I ï*

BUT IT WOULD BE NOTHING WITHOUT A WOMAN...

-^ —- . __^——^—^————___--___________________-____-»M------------i---------------------------■_----------------------

Provinciebox
Waarom verre afstanden

als het ook zo kan!
ledere provincie ,

zn eigen nummer.
Alle nummers
beginnen met

06-
-320.330

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

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

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

Love Line
Ben jij die echte kerel waar

ik al een tijdje op zit te
wachten? Bel me!

06-320.320.61
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.

Niet lang hellen, Peter en
Pascal bellen voor uw
vrouwen te verwennen.
Tel. 045-728250.
MARISKA, Chamilla, Elly
en Petra. Tel. 045-224621.
ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
NIEUW Eva en Elvira. Tel.
045-419384.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.

Privéhuis
Club Exclusief

Lieve en sexy meisjes aan-
wezig vanaf 18 jaar, zelf
verwennen of u laten ver-
wennen. Bij ons is het mo-
gelijk. Geopend maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot
23.00 uur. Industriestr. 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
Privé ANGELIQUE van
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
043-633204.
Nieuw NOENDA + leuke
assistentes 13 tot 22 u.
Ook zat. + zond. 04492-
-5605.

Je lekkerste vrienden vind
je via gay! Date! Live: 06-
-32033018! (50 ct./m.).

FLIRT-LINE 33, voor direct
contact bel je 06-
-32032033!! (50 C. p.m.).
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's zaterdags vanaf 20 uur.

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.

ENGELTJE wacht op
kerstman, ma. t/m vr. 13-
-23 u. Sittard 04490-28256.
on_gzimi
I De kletslijn waar jezeker T

aan jetrekken komt.
Bel voor 'n superkontakt: j

06-Z01324.30 |; sQcfj>err>muif

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:.
Brunssum. 045-257191.

ffpPH
En als zon lekker ding te intiem

wordt, neem je toch een lijntje met^: zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók),
50 et/min.

06-320.330.03
Topsex is 2 handen vol!
06-320-325-25

50 et p.m. 24 uur p. dag
Hardsex, keihard de lekkerste!
06-320-325-35

Club MIRABELLE Kerkrade met leuke meisjes. Ook
meesteres aanwezig. Nog 1 meisje gevr. Burg. Frans-
senstr. 4, 045-419823.

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.
Nobel ESCORT ma t/m
vrij. va. 14 uur tel. 045-
-459597 alle mogel. aanwe-
zig!
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

CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-5092.1 Ge-
leen.

Best in Town, BOYS voor
heren, privé en escort. Tel.
040-517097.

KWÉ&&EJ.UJN
Gezellig kwebbelen over van
alles en nog wat... en met 13

wildvreemden? Bel maareens:
06-320.324.80 i

Let op: na 21.00 uur mag J't best wat spannender. E
50cent 8.)

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe^
middeling Heerlen. 045-
-225237. _'
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.

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

P^ë3
Voor 'ntele-wlp. Veilig, bijzonder

en met een dozijn tegelijk.

i 06I 320.324.60 I _
I 50 cent per minuut

Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min. -

Haar waarzin
grijpt je naar de

keel!
SM-Maniac
06-320.330.60
Soms is ze streng, soms

vernederend.
Maar schokkend is ze

altijd!
Luister zelf! 50 e/m.

r — I I ■

\ ZE ZEGGEN DAT ER I
| IN DE OPRUIMING BIJ
i BERGSTEIN MODE IN
\ KERKRADE

geweldig afgeprijsd is op
,__. damesmode

U BENT VAN HARTE WELKOM
k^zondag 18 december geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

'tevens meisjes gevraagd.
Dromen zijn bedrog,

hoewel ...
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg-Zuid 131, Geleen
Tel. 04490-42313

Club 2000
Heren, opgelet! Nu 7 da-
gen in de week open, met
leuke jonge meisjes. Div.
mogelijkheden. Ma. t/m vr.
van 11 tot 24 uur, za. en zo.
14 tot 24 uur. Rijksweg-
Nrd. 22A, Geleen, 04490-
-42315.

**Nieuw**
*Love-sex*
*Love-sex*
*Love-sex*

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24
Privé bij Mark en Boy. Tel.
045-223850 na 14.00 uur.
Tevens escort.
Privé ISA v. ’75,-; ook
zondag (zaterdag geslo-
tenygU)43-214000.
Contactburo MAAS-
TRICHT. Bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.
KATJA privé en escort
vanaf ’50,-; 11.00-23.00
u. TeU345-423608.
PRlVEbijAnita. Ook zater-
dags1045-352543.
JUAN (mnl.) privé + es-
cort, dagelijks vanaf 10.00
u. TeLjJ45-257283.

Escort Discreet
045-311895

gevr.

Sex Society
jonge meisjes

var. 18jaar, 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
Kabinet knoeit
320.324.31

50 cent per minuut

!!! De live-afspreek-lijn !!!
Bel: 06-32032055 (50 c.
p.m.). Direct s-e-x-con-
tact...
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Nwe. films
aanw.
NIEUW privé bij Jolanda 5
meisjes, o.a. 2 zusjes.
04492-3198.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.

/l_osbandi){r "« ">" I' ' , . „..„„J ■

f -or,-^nl'^'^'y»'"-'" f

/ Er n„umm«om"JL.MhU
,
! l«-W'l'"-'' I

/ QC_32<^3o^^_____|; mP-H,*/*!
I /K,u,p dirrK naar drIr/rfoon' Ml-W"f/ Anneli staal jeal op Ir«-achtrn ■■ /^o6-322j22_________J

"’ Zo Irrr I'd' "»« Pjr'"'r ""* iTr I
ten-m 10l mdr drlaits Br/ rn hrslrl ■: Q6 - 3£Q_3__^S- rIOIUH riOOUdIONS PB 41)00 IOOV IG a DAM

Waar zijn de 12 meisjes
van plezier? Bij MADAME
BUTTERFLY, het is niet
ver van hier! Ook verwen-
nen wij onze mensen met
bijzondere wensen. Onze,
specialiteit Gletscher-mas-
sage. Open vanaf 14 u.
Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.

06-Pwno S«a-Uta.»dt».n-Ki

06 - 320.320.01 06 - 320.323.15

06 - 320.320.02 ( -320.323.16

06 320.320 03 06 320.323 17-> 06-320.321.00 06-320.323.18. E3Q2MI HSÜESB
06-320.3211 06 ■ 320.323.19
H_l_______i KZZnUIH

t 06 - 320.321.04 06 - 320.323.20

MWLmmM
06 - 320.330.11

06 320 321 14 i.-_...—-».

06- 320.321.18 «l|l|lUl|'i'llll'lM; ■t-iieiamiM IMll' MMWSMM oT^Sm06-320.32i.25 mmmwTmmm__-a__-__l I
06-320.321.77 .
Esmni JZZZL
<* 320 322 00 ■ ',',.,'tfW\i"M
fIW-IWIC «0.1^0406 ■ 320.3220; |___________
■W-"i|W.W 06 320 320 11o?^oS^o HJ»WftIHH.IM

Und»-abt-da- 06 - 320.321.02
mmijl Gro*ptaj«pn>fc

06 320 32161 _■______■
| 06 ■ 320.330JOJ

06-320.321.17 tükH*"* ]p_Js.
Map —

Privéhuis MICHELLE, niet
alleen spreekwoordelijk de
beste, maar ook ... Veroni-
que, Claudia, Melanie,
Joyce, Conny, Diane en
Blondy. Tel. 045-228481.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tevens meisje gevr. Tel.
045-228975.
NATASJA, Corina, Elly,
Petra en Chamilla. Tel.
045-229718.

★★★★★★★★★★

Callcutta
06-

-32032013
50 et. p. min.

★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★

Beurtlijn
06-

-32032533
50 c. p/m

★★★★★★★★★★

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen ot, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de O-toets),
('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
Grijp jekans en laat je eens opwar-

men door 9 frisse jongens!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje?

Vraag dan Bobby of hij jullieeven apart zet. Alleen luis-
teren mag natuurlijk ook. 50 et/min.

06-320.323.01

I 1

11 20 JAAR 1 1
I PERZENHUIS I
I 1LrILKAIM I

~, L ~,,_ . ..,.,,,

■ Jubileumaanbiedingen ■I met kortingen tot I
I 1 70% 1 I

200x140
200x140 Uitzoeken
van 495,- QJIQ Jubüeumprijs COH
Jubüenmprijs OHöj— vanaf *!3üj—
240x170 240x170 ■I 1" Uitzoekenvan 725- -g- *_,_,___,_,_ Oftf)
Jubüenmprijs mWw9%My mm* vanaf U«JUj

van 990,- „p ÏS^prij. 1 OQft
«Jubilenmprijs UÜU;"" vanaf li-üUj""

I PERZENHUIS TEHERAN I
I PROMENADE 143, HEERLEN.I Alle tapijten vrijblijvend op zicht, reservering mogelijk.

Woensdag 14 december 1988 11.ji^urgfs Dagblad



Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad " / *mmW iJif / *^h J§|f I
/ B /^ ;ï;. / _pi*ïi*r-i"is* ________!

Nic. Dassen aanhangwagens PaS.STHeTrien" 045-716983. Zui ddak b.v . Landgraaf ------—*« ■
Verk., verh., repar., speciaalbouw. u.,.. u/jinchprnp Antntprhnipk Uitv. bit. dakwerk, shingles en dakter-

__^ ■
Onderd. voor alle merken. Stationsstr. Mll Wl|l»uerye fiuiuißtmiiß» rassen. Verk. dakrollen isol. en dakte- -An^l ■. ■— ■ pian |/Pll|,pn«. k u ïS^HTrnnïiHÏM Schoonheidssalon Rosalie I6 Kerkrade Tel 045-455088 Voor al uw automat en gereedsch. Maas- gels. Indus.terr. Strijthagen, Ampè- f.M r ian KeUKenS D.V. öbiiuumiciUs!>diuii nuMiic ■. . tricht, Bloemenw. 65. 254525. E. Jasparstr. restr 5. Tel. 045-314218. Tmfw JF: iSS! Keukens met'n Frans tintje! Rijksweg ~ SSSS< Bouwbergstr. 92 Schmveld. ■
W. DabekaUSSen B.V. 28. 432100. Meerssen, St. Josephstr. 24. Stipirctra HvnnthPkMl 21 Gulpen. Tel. 04450-2490. HOUkeS Parket " 258748. Elec. onth. Blendm. ■
naWMwm i'piiprt tnrQiPawn pp 643113. Gulpen, Rijks.v. 35. 04450-2266. u u Upru/Pikt IkViJMlftil OlienSira nypOineKen

win,. bruidsmake-up. Dag- en avond ■»X"nn n?T^"»^" Sittard v. Ostedestr. 4A. 04490-25353. Beek. , ('^ToJoo, u / ,
«,- Altijd de laagste rente. Kosteloze com- MMMMMMmmimmmMMMMm Verkoop alle parketsoorten en vernieu- U p, zonnek. bank + hemel + ge«

fïnWS P?nteTffftridif Hoolstr. 4.04490-78600. Hoodstr. 382/384 Hoensbroek. Wij puter-service. Kruisstraat 56 Heerlen. IP wenal»e bestaande vloeren. Voerendaal bruiner. ■Gunst, prnzen. runterw. / Miricm. on tst uw noo| en met de mo- 045-712255 *»■§, -u 045-750305. Sittard, 04490-25157. ■
raiwncn aanhannwanpn»; Limburose Accu Centrale dernste app Tev ciakgootbeki. met "__"■- uiiy-coinure j-öößii-nïïnaaiHin IUaiypSO aannangwagens Liiiiuuiyao m,uu uu.uci.g on derhoudsvr. alu. plaat in div. kleur. '■■KinnnïnMlljaTHßl Hoofdstraat 8 Hoensbroek Tel 045- npknra ParltPt-Fahripk hu IVerkoop van alle modellen tot 3500 kg Radrateur nw. +rep.+laswerk Accu s- 227055. Voor dames en heren, zonder "eK°ra "K« "m D-V; ■n^iï^iïS Handelstr4 GSE:si6?k

HX«247rx. Dakdekkersbedr.J.Veldhuizen HondentrimsalonLouzan atspr.ookhairwaving-extention. ÏX^STJ^SK: Sportprijzencentrum Heerlefl
- Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC Voor desk behandeling van uw hond. rTTT"""" .T^^ gogne. Beitel 114 Heerlen. 418989. Bekers * trofeeën * medailles. ■CantOn ReiSS PartS Center dakgootbekl. en schoorsteenvegen. Ophalen en thuisbr. is mog. Drum- drukkerij, offset, graveerinr. Gelefl

_3^^KTn7ÏÏT_2_________________| ori9'nele GM-onderdelen, access. Smedestr. 6 Kerkrade, 045-454729. menstr, 2 Wijnandsrade. 045-244867. PegaSUS Parket Geleen .53 Heerlen. Tel. 045-713379. ■
scherp afgeprijsd voor iedereen! Val- „. p h hu „ iHHPTIHrTTTTTTirïïmTFIHHI J" VeldnUlZen De vloer met karakter. Specialist in /__-. . ■.... c kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040. n.d. uruillUdUi u.v. ______B____U_]alUi-Ui^^ Ramen en deuren in kunstst. en boeken eiken planken mmTmL """L IAUtOOanaen Van 60n -."/-■..-. ...... Techn. isolaties+dakbedekkingen. Van firpnctpin ft knnnpl-StPCCPn hu hardh., iso'-begl., pvc dakgootbekl., Rijksweg Zuid 233. 04490-46675. Ifl ■: Uitlaten * sportvelgen * balanceren * Besouw pvc kunstst. dakbedekking. urciiMcm a rvuppci öicbbcn uv ro n smedestr. 6 Kerkrade. 454729. w A m" uitlijnen * Haefland 16 Brunssum. Tel. ColmonHOa Übachsberg, 751818. Sourethweg 10 Heerlen. 045-417876 npr D| npmpn p„ r_ Pt I

045-253741. «„inhoiariilDnh ii Cmmoril/ servicedienst. Heftruckverhuur, electro -__ uw diugihcii ruwe. ■au ooeo ijl kod v. tmmeriK KwaJiteitdak. Tel. 424050 ofdiesei. gr f h !i_re^li;ï r̂? 8frkBi vÏSiüJÏ £2" Jacobs'Ass. en MakelaardiM
Autobanden Bremen B.V. TX^l^^SA Voor al uw >armendaken' P l3"6" en ÉfiJHlßii '* fSmm i^ o

n
ere

C " SerTüuS Mehabt Haghenstr. 57, 6461 VTKerkrade!
Automaterialen, APK-keuringen "-^17593. T«n jaar seiv.ce met ,eiendaken lood- en zinkw .solat.e en -^Jl . .. K.^e.iïï 9 NieïÏÏS:
’50,-, accu's, uitlaten. Kampstraat dakbeschot. Vraag vnjbl. pnjsopg. Decorette Aug. V. WerSCh H HoeppermanS C V gen. 045-311106. Dormigstr. 20,6371 VZ Landgraß
59, Landgraaf.. Te,. 045-311784. 2^s^l3^^ Dakko .Rubo dakdekkersbedrijf Bonje*

nth
c SaS Kurkcentrum Pickée Taxaties/Makelaardij!

Autnrontr Tnllaric Fnrnnrar Al uw dak_' lood-' zinkwerk' ,l,chtkoe" acrylverven. Jeereri Tel 04 ?"£$- De specialist in kurkparket. Akerstraat Bemiddeling bij koop en verkoop»
_^^fTrj7j_CMg_H____________| AUtOCentr. UOllariS-tUropcar pels. schoorst.. kapellen, isolatie enz. - ■ - Heerlen, lei. U4i>/i__bt>.

32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma. potheken en taxaties van uw onr.fl
W* Leasing voor korte en lange termijn. Gatestr" 37. Landgraaf 045-310741 gesloten * open v.a. 13.00 uur . za. Itersonstr 15 Landgraaf. 045-4l^B

24-uur-service. Schelsberg 45, Heer- __é'VL_ _irii>JJiii.M__________F- va 930 uur I
Jan fijten. Tel. 045-251171 jen. 045-720202. De la Roy Dakbedekkingen B.V. Daemen's houtwarenfabriek mMi^^KÊÊÊÊ^ HSHiËBIB I
Akerstraat 105 Brunssum. Varnor Ml-' u . , . Kastanjelaan 80, 6431 GM Hoens- Fabr. v. gereedsch.stelen, hout- l „Aster" parket en n |

.erkend. Autorijschool sinds 1955. VeneKen LeaSin9 broek. Tel. 045-225070. Voor al uw bi- draaiw., emball. hout, goedk. stookh., Groothandel met de beste kwaliteiten TeChnJSCh burO J. Frissen M
UormAHamchu Hoorlpn Specialist in leasinpan VW. Audi en lumineuze dakbedekking. rooien v. bomen, tafel-schouwblad, Horbach B.V. 045-723282 Laagste prijs. Parket ’ 18,-m2, kurk Specialist in cv., airco, ventilatie!Herm AdamS b.V. Heerlen VW-bednisw^ Verkcentr Peter

-———-—==^^^ vl9SKtekTVu 9eVr HPo,Pnïtre7n,i9M^' Taxatie en makelaardh onroerend / 10V m". Boschstr. 81, Maastricht, nïair, indus. pijpleidinginstall!
Huijn v. Rodenbroeckstr. 38. 045- Schunckstr. Heerlen. Tel. 045-412641.. ■ gersborgw. 7 Voerendaal 045-751253. Taxaties e ma to dij onroerend 043.219717 Lintjensstr. 17 Heerlen. 045-7173!
7?nQ?^ ? npnpratips erv met riiODleid . 9oea- 60131 ■ laxanes + Deiere ' ■

goh "e!Xd/so Canton Reiss Lease Drukkerij Schreurs pfTT^^^^m woonh- Schaesber9erw-36 Heerlen- Boosten Parkel Hoensbroek i^tT I
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Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek. HollanderS-NJeUWSma VertlUUr - - ' Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-VV De |^(iMuia^^ ,_.-.,", T . , -^T—i
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge- Niiverheidsstr 20 Hoensbroek 045- zaak die alles in de hand heeft. Maat- Bert RekerS TweeWielerS. W/wM SBTfiïïil
voerd met Focwa-garantiebewijs. 218888 Verhuur van materialen en n w| . werk- Waar de klant nO9 IS- DUITIOnt BV VaalS. 04454-2371 Adres: Willemstraat 85 Heerlen. Tel. fg mMÊmêê** J
-------------.... .mTT^.,.. ----- machines voor het maken van een oprit Danscentrum WeiSSCher Un«pn Kpukpns Lid ANVK Tentstraat 83. Sinds 1973. Maatwerk 045-726840.

en het bouwen van een huis. Lid FDO, NBD, BULDO, NRRA, NADB ;umc",, u c "w J. _
n. in aluminium ramen, deuren, rolluiken, „.. . . .D . 7nnn'p<itiirlin Unprpnriflal

~ , . - __^ start cursussen begin jan. en sept. 3 jaarvoll. garanje en service. Glaspa- ro |poorten en tevens zonweringen. RlJWielzaak BeckerS AJnneSIUQIDI VOerenaaai i
AUtOCentr. CollariS-EurOpCar iraiS_!__C__________| Schinnen 04493-4343. leis. Kerkp ein 45 Eikenderweg 77. ■ Barrier 81, 6343 RA Klimmen. Tel. Zonnekuur: 12x voor ’ 75-.
Pers.auto's, pers.busjes, bestelauto's ■ Heerlen. Tel. 045-717555. -—- 04405-3422. JïÏÏiïï? a5Pi"ÏS2?Sa?^flS*
f n zen^e?ouss- Schelsber9 45 Heer" Novater handelsmij b.v. jgp Bosch keukenstudio A. Eggen ■■wiiiiiil^ Raleigh Cycle-Center Helgers Hooistr. 43 voerendaal. 04b-/ .
len. 045-725666. Kastanjeln. 82,6431 GM Hoensbroek. Akerstraat Noord 160 6431HR Hoens- i/--i-n dii n^cn -mc*

Rumpenerstraat 62-50 Brunssum. W
AutOp AutOVerhUUr Sittard BV VertegenwoordL Feb-produkten Voor BOUITianS BrunSSUm Sm va!'en 8,V'04450"!454

an mntnr 1^»M£gHhJ^^ n TÏ^LdVe/van pers.auto.'s, bestelauto's, bouw en dak. Tel. 045-226663. . de Zagen en Bosch inbouwapparatuur. V,koop-se^ve^uur^tor- Ron Lenten. Tel. 045-320 'ggggSSi- Mti'lil'lMiWSMP S^gXÏ-.e^^ïezSl Keukenfabriek Brouns Heijnen E££^ " Nijsvanßijnenbrommers-rijwielen fil.'^^..'"^^voer. Nusterweg 88a Sittard. 04490- Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-252688. Wij maken uw keuken en kasten geheel uldUVßaßlb- n|)^wcy «"'^ ■ Gazelle * Raleigh * Batavus * Spartax en buit. zonw. Hoogstr. 45 Lan^122424. Zandstraat 58 Montfort. DiaDO D.V. naar uw eigen ontw. en op maat. Num- — -——- -jg- * Giant * Peugeot * Vespa * Puch * «...jt ni inii. h..04744-2345. Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton. _f_a_: -^ ' mer 2-str. 60 Kerkrade. 045-455633. . BQS B itilH Honda. Kerkraderweg 21-25 Heerlen- Veneiian öimOS D.V.
Wanton Antnuorhmir Adres: Industriesterrein de Beitel 108 Vj _Z* _l4br..:||!^/'lllal «■ n """"» Molenberg. 045-415292. zonweringskonstrukties, jalo^venenen Auiovemuur Heerlen Tel 045-414151 FH mmmmMmmmmm Aldorado / Big Boss Huur ot kooo al uw machines bij ss- markiezen en roii in aiu., staai +
Personenauto's busjes bedrij sauto s Keukens +sanitair- bouwmarkt. Indus- Z WPrc h u IS? A^!l,ttl:l^-JJlli,rrlïïf3 Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045^* |en zelfverhuizers. Heesbergstraat 60 __. triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX BrOUWerS D.V. . ftglS MMMMMmp Jann ZonweHnoen 045-41^Heerlen. Tel. 045-412641. | ciprtm Cphpnnpre h U Hoensbroek Maastricht: Beatrixhav. 043-635555. ZJ*V/ ■ Jdgu étUllWßmigßll uw ti_ W>i mmÊmmmmÊÊW tieCUO DCnepperS D.V. HoensoroeK. Industrieweg sa. 04450-2220. , . _ Rolluiken en markiezen. Nieuw-"^Happy Rent Za*LrTillemansßekreatieß.V. Voor al uw installatie-, renovatie- ser- MUVterS Keukens b.V. Bilzen: Maastrichterstr. 011-411485. Math. ÜnSSen.7el. 045-241587 stof raam met dubb. glas f
Voordelig Opel huren al voor ’ 48,- verkoop. verhuu7en service Dethleff- Wijckerbrugstr. 15 Maastricht. Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv.-verw. Schaesbergerstr. 104 Kerkrad ■pd. 200 km vr.| mcl. BTW + verz. caravans. Adres: Haefland 19 Bruns- erneiaesxr Jl "erKraae- "'a' 216824. Praxis keukenafd. Heerier- -ffy^ _ .Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-, Th Hendriks Tel 045-25Ö3!Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040. Sum. 045-270388. baan 417750. Praxis keukenafd. mlMmmm mm\ water-install. Erk. schoorst.vegersbedr. i," t
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t.i,.,|mj—■ DSMstr 5 Beek. 04490-71111. Dealer J"_ f'en

BOVO Inter - auto - parts.' Ruijters-van der Vloét O.M. netl H^oidreif^mse+Meinert Ffrma Layen en lm ~ Maya gtanv(le Lang Zonweringsbedrijf SaleiniiJ
Carrosseriedelen, imitatie, orig, over- Kerkrade 045-418366 Heerlen 045- Kapstraal * voegwerk * impregneren * -fiT»MW-Té-TS^» Wij verzorgen voor al uw feesten of re- Totale kosmetiek, minilift, figuurcor- Voor al uw zonweringsprob
zet, sportaccess. o.a.:Jamex, Zender. 223583 Aanleg van verwarming, gas Adres: Straatsburgerstraat 29 Heerlen. AJl^^^uL' cepties een piano of vleugel. Dr. rectie. Eindstraat 79 Schmveld. Tel. wij een oplossing beivauei

Locht 48E Kerkrade-045-417888. I en sanitair. Erkend AVOI-installateur. Tel. 045-218777. '~^S L**/ Poelsstr. 18 Heerlen..o4s-714054. 045-255453. __ 045-3141J_.
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Proep

Ta "Igj? George Hagerty uit Phi--2* vkia in de Amerikaansejtt Pennsylvania ontvingen
3r *e/oto, gemaakt eind 1944.

] n e verbleef toen als soldaat
i J* 102-divisie in Heerlen.
(f^üs ingekwartierd bij een

a 'e. die in de buurt van de
3 <£?'Nassaumijn woonde.
Vj* foto staat hij afgebeeld
L^' dochtertje van de betref-
X? fo-milie. Graag zou Geor-l "en wie de betreffende jon-,, "te is. Zeker nu hij besloten

"e 07n samen met nog 200 an-
van de 102-de

Io.r'Lv'olaend' Jaar september
10r Heerlen te komen.
(is if' "Het was een rijtjes-
iei eerste op de hoek, vlak
ofa°Wer de miin- We zi3n °P 20
ij

e
p naar Heerlen geko-

t Enkele dagen later kwam
et mijn maat, Vernon Clarc

ht /"°u*s> bij diefamilie te-
tta et huis aaen achter
y* de woonkamer en de eet-
i 2" en daarachter de keu-
-0 °k was er een kelder. De■ els waren rond de veer-
t " e "adden een dochter van. aar of veertien en een nog"r "xeisie."

Dialect

ln r> die burgemeester> lqn rkrade begint Meerssen
°9 e^Z(Xnierhand te vergeten.
'■^ld Q

en en hij zegt bijvoor-«73 (j^^ol' Kerkrade getroffen
r (h£t° r een 'Jans jroes jewit-
'iii et9een men in Meerssen
in ?ns zou omschrijven als
[>oiioe ltfrrnate omvangrijk
"^'Jde j 7" ~ maar dot slechts
'i h^'-jt Afgelopen-zondag las
Bt k\erl^ erstevangelie voor in

bn laadsIaads dialect en giste-
od de stichting Kerk-

er/t , Woordenboek hem het
*h hQ^-Ver Plat jekald' aan:
1 r\ Waar Je met plezier
Bl»-e/f _^aarin: aanvullingen
laièct 'let goedverkopende
b*rhetri°raenooek ' artikelen

" 9ediChfatect en stwfc JesProza

Daiect (2)
'^NftLi 'Ü8- Het boekje ligt
ft vu^naaa9 voor negen gul-, Kert 9 m vier boekhandels
Sit /T,rade ri3k "" Gelukkig
?»en Tjp°°ekje niet in Eygels-
.^ar , l' anders zou men

'pen d„, overtuigd kunnen
C^cth Ten daarKerkraads
?f iher, l oon te spreken enid had het er oiJ het rechte
J^e s„. toen de nieuwe open-
Z* s'h, ome-edoopt werd tot
È* XTel' Eygelshovens
'i^H'u ls 9ewoon: 'Der
k ZygelllWOrdt hooa fy'd aat
£Schre,, uens woordenboek
Vn als£k,?aat worden. Maar
b'Wfi5.^ niemand in diel dte °°fc maar iets te
£>9e^cc/t 9ehad met de

Van de openbare

Van onze
correspondent

HULSBERG - Nog op
zoek naar een origineel
kerstgeschenk? Even
aankloppen by Wiel
Evers in Hulsberg.
Want deze 71-jarige ex-
mijnwerker maakt van
hout en wortels fabu-
leuze kunstwerken en
ludieke gebruiksvoor-
werpen. Of beter nog:
hy stroopt de Limburg-
se bossen af op zoek
naar kunst, die de na-
tuur zelf maakt.

„Je ziet soms een stukje
hout boven de grond en
wat er onder ligt is een
regelrechte verrassing.
Ik heb eens een hele
middag gegraven om
een 'vrouwengezicht' te
ontbloten. Dat was
spannend," geeft Evers
aan waar en hoe voor
hem de 'kick' te halen
valt.

Van sprokkelaar
tot kunstenaar

Op zolder ligt het hout
soms jaren te drogen.
Daarna wordt het
schoongemaakt. En
vervolgens bewerkt.
Belangryk voor het be-
houd van de werkstuk-
ken is uiteraard de ma-
nier van conserveren.
Wat dat betreft laat
Evers geen woord los.
„De conserveringsme-
thode is geheim. Heb ik
afgekeken van scheeps-
bouwers. Veel mensen
hebben mij al geld ge-
boden voor die metho-
de. Maar ik zeg niks."
Favoriet bij de wortel-
stronkenbewerker is de

kamperfoelieplant of
haar slachtoffers. „Door
de werking van kam-
perfoelie op hout ont-
staat een strijd van le-
ven op dood tussen
twee wezens. De ene
keer wurgt de kamper-
foelie een boom. Een
andere keer delft de
kamperfoelie het on-
derspit. De prachtigste
vormen kryg je echter
als beiden ongeveer
even sterk zijn."

Het belangrijkste ge-
reedschap van Evers is
zijn fantasie. Soms ziet
hij in een tak een giraf,
in een wortelstronk een

kerststal. „Toen mijn
hobby hier in het dorp
bekend werd, werd ik
overspoeld met hout.
Natuurlijk bedoelden
die mensen het goed,
maar het hout moet mij
wel aanspreken; ik
moet er iets in zien. Als
ik mijn fantasie er niet
in kwijt kan, laat ik het
liggen."

# Wiel Evers in zijn
atelier, waar hij tot
nu toe al meer dan
1.100 werkstukken
maakte. Foto:

CHRISTA
HALBESMA

Nuth binnen
jaar op kabel

Van onze verslaggever

NUTH - Binnen een jaarworden in
de gemeente Nuth 5.926 woningen
aangesloten op deCentrale Antenne
Inrichting.

Tijdens de gisteren gehoudenraads-
vergadering verleende de raad een
garantie van 4,4 miljoen gulden,
zijnde 2/3 van de totale kosten. Van
de vijf bedrijven die offertes lever-
den, kwam de Stichting CAI. Geleen
(SCAIG) als de meest geschikte
naar voren. Een van de voordelen
die SCAIG biedt, is de beschikbaar-
stelling van twee zetels in de raad
van Commissarissen waarin ook
vertegenwoordigers van de ge-
meenten Beek en Geleen zitting
hebben.

Zetels
De Fractie Lenoir meende zich in de
statuten te kunnen beroepen op
drie zetels, maar dat was volgens
wethouder Wiekken niet zo. De
twee Nuther leden worden gekozen
door de raad. Henk van Malken-
horst (CDA) kreeg geen passend
antwoord op zijn vraag of de ge-
meente garant staat indien het aan-
tal aansluitingen tegenvalt. Hij
duidde daarmee op de financiële ri-
sico's die de gemeente loopt omdat
iedere huurder vrij is in aansluiting
op dekabel. De mensen in een huur-
woning mogen zeker hun eigen an-
tenne blijven gebruiken indien zij
'niet meedoen. B en w beloofden
alle zaken nog eens keurig op een
rijtje te zetten, maar vroeg de raad
toch alvast akkoord te gaan met het
voorstel.

In het CAI-plan worden 120 wonin-
gen niet opgenomen. Sommige hui-
zen in Helle, Vink, Brommelen en
Hommert liggen te ver van de be-
bouwdekom, waardoor er meerkos-
ten ontstaan die variëren van 2 tot 8
mille. Mensen uit de 'afgelegen' ge-
bieden die per se een aansluiting op
de kabel willen, moeten de meer-
kosten zelf betalen. Het tarief voor
de kabelgebruiker gaat ongeveer 18
gulden per maand bedragen.

Kockelkorn
keert PPR
de rug toe

Van onze verslaggever
NUTH - Het Nuther raadslid Hub
Kockelkorn heeft zijn lidmaatschap
van de PPR opgezegd en is lid ge-
worden van de PvdA. Dat maakte
hij gisteravond bekend tijdens de
raadsvergadering. Kockelkorn zit in
de raad namens de PvdA/PPR.
Volgens het raadslid is de overstap
gladjes verlopen omdat daaral ruim
een jaar binnenskamers over ge-
praat werd. Over de reden voor zijn
overstap wil Kockelkorn echter
niets kwijt. Dat zou een aantal zaken
zijn. Hij doet er het zwijgen toe om
geen boze gezichten te krijgen.

Vanaf nu wordt de fractie
PvdA/PPR dus door twee PvdA-ers
geleid. Naast Kockelkorn zit ook
Jan Jansen in die fractie.

Beiden blijven overigens ook na-
mens dePPR in de raad zitten. Wan-
neer beleidstechnische besluiten
genomen moeten worden door de
leden blijven twee PPR-leden en
twee sociaal-democraten hun stem-
recht behouden. Bij een twee tegen
tweestand moet de ledenvergade-
ring van beide partijen uitkomst
bieden.
De PvdA in Nuth heeft trouwens
veel meer leden dan de PPR.
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Wiel Evers uit Hulsberg verzamelt beeldhouwwerken van hout

Enquête: slechts 15 procent ondernemers wil bij ’Heerlen’

Kamers van Koophandel
in gevecht om Susteren
Van onze verslaggever

HEERLEN/ROERMOND
De Kamer van Koophandel en
Fabrieken in Midden-Lim-
burg te Roermond weigert
Susteren te laten vallen ten
gunste van de Kamer in Heer-
len. Het gemeentebestuur van
Susteren heeft om 'grensver-
legging' gevraagd omdat men
zich meer tot de Westelijke
Mijnstreek voelt aangetrok-
ken, die onder de Kamer van
Koophandel in Heerlen ressor-
teert.

Indien 'Susteren' zich zou aanslui-
ten bij de Kamer in Heerlen, bete-
kent dat voor de Kamer in Roer-
mond een inkomstenderving van 75
mille per jaar, die dan ten goede zou
komen aan deHeerlenseKamer van
Koophandel.

Het gemeentebestuur zegt dat de
gemeente tot het streekgewest
Westelijke Mijnstreek behoort en
niet tot het streekgewest Midden-
Limburg. Het is dan volgens het ge-
meentebestuur ook logisch als Sus-
teren onder het ressort van de Ka-
mer van Koophandel in Heerlen
wordt gebracht. Het gemeentebe-
stuur heeft al laten weten met het
ministerie van economische zaken
over de grensverlegging te gaan pra-
ten.

De Roermondse Kamer heeft daar
op een enquêtegehouden onder 420
ondernemingen in Susteren. Daar-
van hebben er 373 gereageerd, een
respons dus van ruim 88 procent.
Bijna 70 procent daarvan heeft zijn
voorkeur uitgesproken voor Roer-
mond, 15,5 procent voor Heerlen en
16 procent had geen voorkeur.
Daaruit concludeert secretaris
J. Schoots van de KvK in Roer-
mond dat er in Susteren helemaal
geen animo voor grensverlegging
bestaat. Wel zegt hij toe dat de sa-
menwerking met het gemeentebe-
stuur 'geoptimaliseerd' wordt.

Meyel
Overigens heeft ook het gemeente-
bestuur van Meyel om eventuele
grensverlegging gevraagd omdat
men zich meer tot deKvK in Venlo
aangetrokken voelt. Ook in deze
plaats wil de Roermondse Kamer
binnenkort een soortgelijke enquê-
te als in Susteren houden. Afhanke-
lijk van de resultaten zal de Kamer
aktie ondernemen. Mocht Meyel
wegvallen, dan betekent dat dat
Roermond nog eens 25.000 gulden
op jaarbasismis loopt.

" Met op de achtergrond de oude jongensschool en het bejaardentehuis 'De Doom' en een
gedeelte van het klooster van de zuster van de Heilige Harten kregen de eerste hoogstam-

- fruitbomen gistermiddag hun vaste stekkie. Foto . to^jc rade

Van onze verslaggever
HEERLEN - Hoewel ze
nu nog klein zijn, kre-
gen gistermiddag de
eerste 35 van de uitein-
delijk 80 geplande
hoogstamfruitbomen
'vaste grond om de wor-
tels. Dat gebeurde op
deskundige wijze door
voornamelijk . leerlin-
gen van de vakschool
van de Heerlense biolo-
gische school, uiteraard
bijgestaan door enkele
initiatiefnemers van de
onlangs opgerichte verj
eniging 'de Loorenhof.

Weltens gebied weer in oude staat
’Vaste

grond’voor
hoogstamfruitbomen

Deze vereniging, die
van de gemeente Heer-
len hetgebied tussen de
Weltervijver en Huize
Strijthagen welwillend
ter beschikking kreeg,
wil dit Weltense gebied-
je weer in de oude staat
van vele jaren geleden
terugbrengen. En dit

gebeurt zodanig dat het
volledig past in het om-
ringende woon-, leef-,
wandel- en recreatiege-
bied, waar onder andere
talloze vogels, insecten,
reptielen en verschil-
lende zoogdieren weer
een ideaal woon- eh
leefklimaat kunnen vin-

den.

Aanstaande zaterdag
krijgen nog eens tien
bomen de kans na jaren
van goede verzorging
en geduld en zonder ge-
bruikte maken van che-
mische verdelgings-
middelen uit te groeien
tot volwassen, gezonde
fruitbomen. De rest van
de hoogstamfruitbo-
men wordt volgend jaar
bij de officiële opening
tijdens de boomplant-
dag medio maart ge-
plant.

Man bestrijdt
politie met

bierfles en mes
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Twee Brunssumse
politie-ambtenaren, die maandag
een arrestatiebevel gingen innen,
raakten in een situatie verzeild die
hen nog wel een tijdje zal heugen.
Toen men op het betreffende adres
aanbelde, werd niet open gedaan.

Aangezien de politie het sterke ver-
moeden had dat er toch iemand aan-
wezig was, trapte men de deur in.
Voor men goed en wel in de gaten
had wat er gebeurde, vloog er aleen
bierfles in hun richting. Toen de
agenten de dader wilden vastpak-
ken, bleek deze ook nog een mes
vast te houden.

Tiran
De 20-jarige man werd aangehou-
den. Er bleek kort daarvoor al door
deomgeving geklaagd te zijn dat hij
de buurt zou tiranniseren. De man
werd gisteren na verhoor weer vrij-
gelaten. Hem wordt een poging tot
zware mishandeüng ten laste ge-
legd.

Het arrestatiebevel was daarmee
echter nog steeds niet geïnd, want
dat gold «een 35-jarige Bruhssum-
mer. Deze werd gistermorgen om
elf uur alsnog in het betreffende
pand aangetroffen. Hij werd overge-
dragen aan justitie en inmiddels is
hij in het huis van bewaring waar hij
nog 27 dagen moet uitzitten.

Vergadering over
methadonhuis
pas in januari

Van onze verslaggever
HEERLEN - De commissieverga-
dering over het methadonverstrek
kingspunt aan deBokstraat in Heer-
lerheide wordt pas in januari gehou-
den. Dat heeft een woordvoerder
van de gemeente Heerlen gisteren
bekend gemaakt. De commissie
Welzijn van de gemeente Heerier
vergadert weliswaar donderdag
aanstaande, maar het methadon-
huis staat niet op de agenda.

Niet naar aanleiding van de protes-
ten in Heerlerheide, maarvan de zij-
de van de politiek, besloot het ge-
meentebestuur deze kwestie te be
spreken. Op verzoek van de PvdA-
fractie in de Heerlense raad gebeurl
dat in een gecombineerde vergade-
ring van de commissies Algemeen
Bestuurlijke Aangelegenheden
(ABA) en de commissie Welzijn
Deze vergadering vindt 12 januari
om 19.00 uur plaats in de raadszaal
van het Heerlense gemeentehuis.

Controle: acht
kale banden

LANDGRAAF - Bij een grote ver-
keersactie die de Landgraafse poli-
tie gisteren tussen 12.00 en 13.30 uur
in die plaats hield, zijn zon 250
auto's gecontroleerd op de kwaliteit
van de banden. Acht automobilis-
ten kregen een bon vanwege kale
banden op hunvoertuig. Bovendien
is één automobilist aangehouden
omdat hij in een niet-verzekerde
auto reed.

Burgerbelang Schinveld is college beu
Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - Het comité
Burgerbelangen Schinveld, dat al
acht jaar aan de non-politieke weg
timmert voor de belangen van
Schinveldenaren, is het zittende
college van Onderbanken beu. Dat
blijkt uit een brief van het comité,
waarin het collegebeleid van de af-
gelopen maanden aan de kaak
wordt gesteld.

Volgens het comité blunderen ben
w van Onderbanken en enkele
raadsleden aan de lopende band en

is het de hoogste tijd dat daarin ver-
andering komt. Vooral de aandacht
die aan de AWACS-problematiek
wordt geschonken, is volgens het
comité debet aan de verwaarlozing
van belangrijke beleidszaken, die
dringend om behandeüng schreeu-
wen.

„Wij kunnen en mogen niet langer
zwijgen. Er moet nu gewerkt wor-
den aan zaken, die de belangstelling
van de Schinveldse bevolking heb-
ben, zoals het zwembad en de
marktwand (uitbreiding winkels).

Er is lang genoeg op overigens ver-
werpelijke, onzorgvuldige wijze
aandacht geschonken aan de
AWACS-affaire."
Hoe Burgerbelangen veranderin-
gen teweeg wil brengen binnen de
stuggeOnderbankse politiek, is nog
vaag. De heer Franssen licht als co-
mitélid een tip van de sluierop: „Wij
gaan proberen de raad positief te
beïvloeden middels gesprekken en
brieven. Ook willen we de raadsle-
den duidelijk maken dat men niet
met zich moet laten sollen, zoals tij-
dens de laatste raadsvergadering

toen het college een meerderheids
beslissing van de raad afkeurde
Daarnaast kijken we ook in de toe
komst, om precies te zijn naar de ge
meenteraadsverkiezingen in he
voorjaar van 1990. Misschien word
het onze opzet om mee te dingei
naar enkele zetels."

Overigens is de brief van Burgerbe
langen nog niet op het gemeente
huis in Schinveld aangekomen. Eei
reactie op bovenstaandekritiek vai
de zijdevan het college kon gisterei
dan ook niet opgetekend worden.

’Er is lans genoeg op vaak onzorgvuldige wijze over Awacs-affaire gesproken’



l DANKBETUIGING l
Voor de grote belangstelling, gelukwensen,

" bloemen en kado's die wij bij ons "l GOUDEN HUWELIJKSFEEST "% mochten ontvangen, zeggen wij u allen zeer "_
hartelijk dank.

Fam. W.H. Janssen-Peters "kinderen en kleinkinderen
J Parmentierstraat 29 6044 VM Roermond J

f
Heden is op 89-jarige leeftijd van ons heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, mijn
dierbare man en onze goedeoom

Julius Jakubek
echtgenoot van

Maria Wagner
Kerkrade: M.J. Jakubek Hagner

Familie Delack
Familie Spieckermann

Kerkrade, 11 december 1988, Vroenstraat 97 *Corr.adres: Irmgard Delack,
Krummerweg 16, 512 Herzogenrath Dld.
In deparochiekerk van de H. Catharina op deHolz
te Kerkrade zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op vrijdag 16 december om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte beschouwen.

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat voorzien van de h. sacramen-
ten in de leeftijd van 92 jaar,van ons is heengegaan,
mijn man, vader, schoonvader en opa

Frans Wijnen
echtgenoot van

Tilla Rutten
Tilla Wijnen-Rutten
Zus Wijnen
Frans Wijnen
Elly Wijnen-Durlinger
Lianne - Frans - Marcel
Familie Wijnen
Familie Rutten

6461 EP Kerkrade, 12 december 1988
Einderstraat 42
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 16 december
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Lam-
bertus te Kerkrade-C.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur,
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

t
Intens dankbaar voor hetgeen hij voor ons bete-
kend heeft nam God heden geheel onverwacht, na
een kortstondige ziekte, tot Zich, in de leeftijd van
67 jaar, voorzien van de h. sacramenten dersterven-
den, mijn dierbare man, onze goede vader, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Pieter Sauren
echtgenoot van

Anna Gerarciina Antonia
Rooijens

In dankbare herinnering:
Bocholtz: Mevr. A.G.A. Sauren-Rooijens
Bocholtz: Hans Sauren

Sonja Sauren-Bergwerff
Anita en Manuel

Hendrik
Ido Ambacht: Anneke Post-Sauren

Dik Post
Robert en Remco

Simpelveld: Jos Sauren
Helma Sauren-Frijns
Tim en Roy

Bocholtz: Marij Weijers-Sauren
Jos Weijers
Franco en Petra
Familie Sauren
Familie Rooijens

6351 GN Bocholtz, 11 december 1988
Leliestraat 24
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doorde begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 16 december om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.

'Donderdagavond om 18.45 uur zal de rozenkrans
voor de overledene gebeden worden, aansluitend
om 7.00 uur gevolgd door de avondmis in voor-
noemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

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

Anna Maria Sensen
echtgenotevan wijlen

Willem Jozef Huppertz
Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Venlo: Jo Huppertz
Ria Huppertz-W'iermans
Joep en Chris
Familie Sensen
Familie Huppertz

Kerkrade, 13 december 1988
Sint Pieterstraat 145
Corr.adres: Zolastraat 19, 5924 AV Venlo
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden in
de kapel van de Lückerheidekliniek, St. Pieter-
straat 145 te Kerkrade-Chèvremont op vrijdag 16
december as. om 11.00 uur, waarna begrafenis op
de centrale begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in bovengenoemde kapel.
Moeder is opgebaard in het Streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek, St.
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Dina Maria Michalak
echtgenote van

Frans Peter Sikora
Zij overleed op 70-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Amstenrade: Frans Sikora
Dordrecht: Lily Stachorski-Sikora

Karel Stachorski
Hückelhoven: Gertie Hensen-Sikora

Herbert Hensen
Brunssum: Magda Klein-Sikora

JoKlein
en al haar klein-
en achterkleinkinderen
Familie Michalak
Familie Sikora

6436 AX Amstenrade, 13 december 1988
Gyselaar 24
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 16 december as. om 10.15uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Amstenrade, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 19.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
het vele goede dat zij ons tijdens haar leven gege-
ven heeft, delen wij u mede dat heden, voorzien
van de laatste h. sacramenten, op 75-jarige leeftijd
van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Henriette Wierts
weduwe van

Hubertus Joseph Mertens
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mia Coonen-Mertens
Paul Coonen
Chantal

Gulpen: Hub Mertens
Finy Mertens-De Bic
Guido - Cindy

Nijmegen: Leo Mertens
Ida Geers
Wout -Paula

Maastricht: Marlies Maas-Mertens
Sijbrand Maas
Robert - Siebren
Familie Wierts
Familie Mertens

Eys, 12 december 1988
In der Bend 29
Corr.adres: Alexandereik 23, 6465 AZ Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 16 december a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha
te Eys.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdagavond zal om 18.00 uur de rozenkrans
voor de overledene worden gebeden, waarna aan-
sluitend een plechtige avondwake zal worden ge-
houden.
Moeder is opgebaard in derouwkapel Sjalom bij de
zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 Mechelen-
Wittem. Bezoekuren dagelijks van 11.00 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.------------------------------------------------------------
Vol verdriet heb ik afscheid genomen van mijn in-
niggeliefde en zorgzame echtgenoot

ir. Adriaan Hellemans
*23 juni 1914 tl2december 1988

oud-hoofddirecteur van DSM
ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

echtgenoot van

Lucie Thunnissen
eerder gehuwd met

Arnie Coster
Moedig en waardig heeft hij zijn slopende ziekte
gedragen.

Voerendaal: L.J. Hellemans-Thunnissen
6367 GG Voerendaal, 12 december 1988
Cortenbacherdreef 12
De crematieplechtigheid wordt gehouden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10, op
vrijdag 16 december om 14.30 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
persoonlijk condoleren in het Grand Hotel, Groene
Boord 23 te Heerlen.
Geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Tot onze grote droefheid is, na een met waardig-
heid gedragen ziekte, toch nog onverwacht overle-
den, onze goede vader

ir. Adriaan Hellemans
*23 juni 1914 tl2december 1988

oud-hoofddirecteur van DSM
ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

Amersfoort: Govert en Liesbeth
Hellemans-de Wilde

Son en Breugel: Noor en Hans
Schaaf-Hellemans

Tournefeuille Fr.: Roel en Patsy
Hellemans-Brown

Amsterdam: Irene en Maarten
Rol-Hellemans
en zijn kleinkinderen

Voerendaal, 11 december 1988

Met droefheid namen wij kennis van hetoverlijden
van de heer

ir. A. Hellemans
oud-lid van de raad van bestuur van DSM

Na belangrijke functies in de voormalige sector
mijnbouw, gafhij met inzetvan zijn gehele persoon
mede leiding aan onze onderneming, met name tij-
dens de mijnsluitingsperiode.

Raad van bestuur
naamloze vennootschap DSM

Voor devele blijken van medeleven en belangstellingtijdens de ziekte, na
het overlijden en bij de uitvaart van mijn inniggeliefde man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Joseph Hubertus
Vanderlinden

betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar dhr. J.S. Post van het Uit-
vaartcentrum vfh Crombach en pastoor Schumans voor de bijzonder
sympathieke en piëteitvolle verzorging en begeleiding.

M.J.H. Vanderlinden-HeUts
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 17 decem-
ber a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk Verschijning van deOnbevlekte
Maagd te Molenberg-Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is allen persoonlijk te bedanken, wille|
wij langs deze weg onze hartelijke dank betuigen aan familw
vrienden, buren en kennissen bij het overlijden en de begrafenü
van mijn lieveechtgenoot, onze vader, schoonvaderen opa

Sjeng Bastin
Mevr. E. Bastin-Franssen
Kinderen en kleinkinderen j

Bocholtz, december 1988
Kloosterhof 83, 6351 EP Bocholtz
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 18 december as
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerden
te Bocholtz.

Daar het ons niet mogelijk is iedereen
persoonlijk te bedanken voor de over-
weldigende belangstelling en het mede-
leven betoond bij het overlijden en de
begrafenis van mijn dierbare echtge-
noot, onze pap, grootvader en overgroot-
vader

Jacobus Jeremias
Mous

betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Een speciale dank aan alle verenigingen,
huize Tobias, intensive care afd. 1, afd. 8
oost van het De Weverziekenhuis.

Mevr. J.T. Mous-Roijen
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Heerlen, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden op zaterdag 17 december a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van Lourdes te Molenberg-Heer-
len.

Dankbetuiging
Voor de zeergewaardeerde blijken van
belangstelling en medeleven tijdens de
ziekte, de rouwdienst en de crematie-
plechtigheid van

Paul Buyink
willen wij u langs deze weg hartelijk dan-
ken, daar het ons onmogelijk is iedereen
persoonlijk onze erkentelijkheid te be-
tuigen.
Een bijzonder woord van dank aan het
verplegend personeel van het Groene
Kruis Heerlen.

L. Buyink-Jongen
en kinderen

Drossaardstraat 31
6411 XX Heerlen
De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden op 8 januari om 11.30 uur in
de Franciscuskerk, Laanderstraat te
Heerlen.

Dankbetuiging
Wij waren diep ontroerd door het grote medeleven
van de buurtbewoners, vrienden en bekenden, de
sfeervolle uitvaartdienst verzorgd door het Bruns-
sums Ouderenkoor, waarvan zij jarenlang lid was,
de bloemen, vele kaarten en condoleances. Dit
heeft ons zeer gesteund. Hetdoet ons goedte weten
hoevelen van haar hielden en haar waardeerden.

Adriana Rotgans
echtgenote van

Johann Dekker
J. Dekker
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, november 1988
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 17 december,om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum.

Dankbetuiging
Nu je mijn handen niet meer kunt raken
Raak jemijn hart nog duidelijker aan.

De grote belangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen, zang en h. missen bij het heengaan van
mijn inniggeliefde echtgenoot, onze zorgzame va-
der, schoonvader en opa

Joep Dautzenberg
hebben ons zeer getroffen.
Al deze blijken van medeleven, warme vriend-
schap en de wetenschap dat hij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Mevr. H. Dautzenberg-de la Bije
kinderen en kleinkinderen

Geleen, 10 december 1988
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 17 december as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van Christus Koning aan deKluis te Ge-
leen.

tEls Meertens, oud 42 jaar, Raadhuisstraat 11,
6226 GM Maastricht. De uitvaartdienst vindt

plaats donderdag 15 december as. om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Wolder-Maastricht. Schriftelijk condoleren achter
in de kerk.

tPie Smids, oud 70 jaar, echtgenoot van Zus Ra-
maekers, Kasteel Hillenraadweg 45 B, 6222 XN

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats vrijdag
16 december as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de h. Antonius van Padua te Nazareth-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

tHubertina Margaretha Rijnders, oud 83 jaar,
weduwe van Servatius Petrus Welie, Schalie-

dekkersdreef 72, 6216 RX Maastricht. De uitvaart-
dienst vindt plaats donderdag 15 december as. om
10.30 uur in de San Salvatorkerk te Daalhof-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

tJohannes Verhoeven, oud 77 jaar; echtgenoot
van Antonia Oerlemans, Tillystraat 15, 6224 TA

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats vrijdag
16 december as. om 11.30 uur in de St.-Gulielmus-
kerk te Oostermaas-Maastricht. Er is geen condole-
ren.

Voor de vele blijken van deelneming on-
dervonden bij het overlijden en de cre-
matie van mijn man, onze vader en
schoonvader

Wilhelmus Zwarts
betuigen wij allen onze oprechte dank.

Ans Zwarts-de Vries
en kinderen

Maastricht, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden op zaterdag 17 december a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk van het
H. Hart van Jezus te Oud-Caberg - Maas-
tricht.

i-^^^^B-----------H-----____----------|-----------------

Diep ontroerd, de volle kerk, de vele bloemen en
condoleances. Een mooier afscheid van en voor
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Sibilla Schrijen
echtgenote van wijlen

Willem Dukers
hadden wij ons niet kunnen wensen. De vele blij-
ken van uw medeleven bij het overlijden en de uit-
vaart waren voor ons hartverwarmend. Wij hebben
hierin troost gevonden en willen u allen hartelijk
dankenvoor dit medeleven.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Limbricht, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 17 december om 19.00 uur in deH. Sal-
viuskerk te Limbricht.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de blijken van medeleven en be-
langstelling, betoond bij het overlijden en de uit-
vaart van mijn vrouw, onze moederen schoonmoe-
der

Zus
Op den Kamp-Soons

betuigen wij langs dezeweg onze oprechte dank.
Piet Op denKamp
en kinderen

Schinnen, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 17 december om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Dionysius te Schinnen.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dankbetuigen voor hetmedeleven en de be-
langstellingondervonden bij het onverwacht heen-
gaan en de crematie van onze lievevader, schoon-
vader en opa

Sjeng Boss
Een woord van dank gaat uit naar de medewerkers
van het bejaardenverzorgingscentrum De Regen-
boog, en speciaal naar afdeling 3 en afdeling 1 voor
de goede zorgen aan hem besteed.

Kinderen en kleinkinderen
December 1988
De zeswekendeinst wordt gehouden op vrijdag 16
december om 18.00 uur in de aula van voornoemd
bejaardenhuis, Meezenbroekerweg 13 te Heerlen.

Door de overvolle kerk, devele bloemen en condo-
leances zijn wij diep ontroerd en tevens gesteund;
een mooier afscheid, met zoveel oprechtheid, had-
den wij niet kunnen bieden.

Martien van de Ven
Onze oprechte dank voor al uw steun en medele-
ven. Het doet ons goed te weten hoevelen van hem
hielden en hem waardeerden.
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 17 december as. om 19.00 uur in de dekenale
kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echt-
genoot, onze vader en grootvader

Martin Romih
zal plaatshebben op zaterdag 17 decemberas.
om 19.00 uur in de kerk H. Gerardus Majella
te Heksenberg-Heerlen.

Mevr. K. Romih-Lesjak
kinderen en kleinkinderen

j

Zij zijn niét waarlijk dood
die in onze harten leven.

Voor al uw warme, hartelijke blijken van bel*
stelling en medeleven ondervonden bij de zie
het overlijden en de begrafenis van onze g<*
moeder, schoonmoeder en oma

Maria Helena
Cerfontaine-Honnof;

betuigen wij langs deze weg aan allen onze harW
ke dank.
Het medeleven, in welke vorm dan ook tot ui^gebracht, was ons een grote troost enzal een daf
bare herinnering blijven.

Kinderen en kleinkinderen Hono4
Simpelveld, december 1988
De zeswekendienst zal gehouden worden op zal
dag 17 december 1988 om 19.00 uur in de parocij
kerk van St.-Remigius te Simpelveld.

i
Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlij'
bedanken voor het medeleven ons betoond bij
overlijden en de crematie van mijn lieve man, <f
onvergetelijke vader en schoonvader

Alfons Hofmann
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Familie HoimM
Kerkrade-West, december 1988
De overledene wordt herdacht in de avondmisj
zaterdag 17 december as. om 18.00 uur in de M
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende'
stand te Kerkrade-West (Heilust).1

De eerste jaardienst van

Hubertus
Leonardus Wings

zal gehouden worden op zondag 18'cember as. om 10.30 uur in de Fatif
kerk te Brunssum.

Kinderen Wings

' --■—Zondag 18 december 1988 is het een j'
geleden dat wij afscheid moesten neW
van onze onvergetelijke lieve moed
schoonmoeder en lieve oma

Jeanne Fritschy-Duy
echtgenotevan wijlen

Theo Fritschy
Dank aan allen die voor ons het afge
pen jaar een steun zijn geweest.

Kinderen en kleinkindere'
Brunssum, december 1988
Wij willen haar herdenken in de ja
dienst die gehouden zal worden op zat
dag 17 december as. om 19.00 uur in
kerk van de Heilige Familieparochie
de Langeberg te Brunssum.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm**

In plaats van kaarten
Voor de vele blijken van deelnemingen belangs
ling welke wij mochten ontvangen na het ové
den van de heer

G.H. Wijckmans
betuigen wij onze oprechte dank.
De zeswekendienst zal gehouden worden zoC
18 december as. om 9.30 uur in de kapel van Hv
Elvira te Amstenrade.

Zijn kinderen, klein'
achterkleinkinderenI —<

De plechtige eerste jaardienst voor tfi
dierbare vrouw, onze lieve moeder
grootmoeder

Johanna
Pedriwiaty-Meussefl

zal gehouden worden op zaterdag 1?'cember as. om 19.00 uur in de parocP
kerk H. Hart van Jezus te Hoensbro*
Mariarade.

J. Pedriwiaty
kinderen en kleinkind^1

Let op
\rWÉ^lmJm7r¥tVluWtil

Waarborg voor
v-ddDekwaamheid
en vertrouwen!

Voor Sittard 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, Baandert 16, Sittard, tel.

04490-15577.
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ECHT - De aanvankelijk ook van
moord op zijn plaatsgenoot Mar-
cel Houben (45) verdachte A. ft.
(25) uit Echt is op vrije voeten ge-
steld. Gebleken is dat hij met de
dodelijke messteken niets heeft
uit te staan gehad. Wel heeft hij
deelgenomen aan de vernielin-
gen in het huis van het slachtof-
fer en aan de bedreiging. Als
hoofdverdachte in deze zaak
blijft de 24-jarige R. van N. uit
Echt wel nog opgesloten.

van N. zijn voorafgegaan zijn
door de politie kunnen worden
gereconstrueerd aan dehandvan
een door de politie op een ge-
luidsband opgenomen telefoon-

gesprek.

Mafcel Houben belde zelf de po-
litie op nadat het tweetal de voor-
deur van zijn woning had inge-
trapt en dreigend op hem afkwa-
men. Omdat de telefoonhoorn na
de meldingaan de politie niet op
het toestel werd gelegd is veel
wat in die paar minuten in het
huis van Houben gebeurde gere-
gistreerd kunnen worden. Onder
druk van dat bewijsmateriaal
heeft R. van N. aan de politie een
bekentenis afgelegd.

V&D riskeert
hoge boete

„Wij vinden echter dat die ver-
binding er op middellange ter-

De boetes die het concern riskeert,
kunnen oplopen tot enkele tonnen
per overtreding. Dat zegt het Neder-
lands Christelijk Ondernemers Ver-
bond (NCOV).

Staatssecretaris Evenhuis (Econo-
mische Zaken) heeft het bedrijf in-
middels meegedeeld dat dergelijke
koopavonden in strijd zijn met de
Winkelsluitingswet.

Vervolg van pagina 1

Ook een woordvoerder van het mi- "nisterie van Economische Zaken
stelde dat de Winkelsluitingw§t
„geen ruimte biedt voor dergelijke
constructies". V en D wil het eigen ,
personeel „vanwege de gezelligheid
iets leuks geven. Daarbij gaat het
niet om de omzet", zo verzekerde de
V en D-woordvoerder. „De super-
markt is niet open, de klantenservi-
ce is niet open, de reizen en de slijte-1
rij vallen er niet onder. De mensen \
moeten door de personeelsingang i
naar binnen. Er zal streng gecontro-1
leerd worden dat er geen publiek I
naar binnen komt".

Voor de openstelling heeft V e&.D
geen ontheffing bij de gemeentebe-
sturen aangevraagd. „We zijn ervan
uit gegaan dat dat niet nodig was.
Onze eigen, medewerkers met hun
gezinsleden horen niet tot het pu-
bliek", aldus de V en D-woordvoer-
der.

Limburg gaat praten met
NS over lijn naar Aken

Ook de Bedrijfsvereniging voor de
gezondheid ziet met ongeveer 1.500
ziekmeldingen geen exhorbitante
stijging. „Wel heeft de normale sei-
zoensstijging plaatsgehad, maar het
is allemaal niet alarmerend", aldus
de zegsman. Bij de Detam schom-
melt het aantal - zoals vorig jaar -
rond de 350. „Het is dus niet druk-
ker dan anders", aldus de zegsman.
Vanuit verscheidene huisartsen-
praktijken wordt wel een toename
van het aantal griepgevallen ge-
meld; van enige ongerustheid is
echter geen sprake.

Veer Limburgse
andelsmissies

aarbuitenland
F^tOND - De Samenwerken-
r"fiers van Koophandel en.Fa-
ieri in Linmburg hebben voor
fj^rijfsleven een nieuwe han-

'ssie in petto. Na in de afgelo-pen vier missies georgani-
j te hebben naar Engeland,
keri> Zuid-Duitsland en Italië
jj voor 1989 een handels-
r naar Spanje in voorberei-

Volgens adjunct-directeur van het
GAK-Maastricht, J. Verberk, is er
nog geen reden tot ongerustheid.
„Door de lichte toename zullen we
de zaak wel nauwlettend gaan vol-
gen", aldus Verberk, die nog geen
nadere cijfers kon verstrekken.

et GAK in Heerlen haddenzich
6 Week 1.300 mensen ziek ge-
Dat waren er ongeveer even-

r 8vorig jaar in dezelfde week
glimmer 49). „Hadden we

ag jl. een grote toename ge-
werd, dan zou er een griep-

epidemie zijn, maar dat is dus niet
het geval", aldus de zegsman in
Heerlen.

Top
By het GAK in Noord- en Midden-
Limburg, ligt het aantal zieken ech-
ter veel hoger. Vorige week meld-
den zich daar liefst 3.200 mensen
ziek. „Dat waren er duizend méér
dan in dezelfde week in 1987. Hope-
lijk'hebben we de top gehad", zegt
het hoofd van de medische dienst
van het GAK in Venlo, drs D. Wee-
sie. Venlo spande de kroon met
1.500 ziekmeldingen; Roermond tel-
de er 800; Weert 500 en Venray 400.

&pSue naar Italië heeft de Lim-
.„^ bedrijven geen windeieren*?" Naar alle waarschijnlijkheid
.acht van de tien deelnemers

ae'ijk korte termijn een over-
-oJ^st sluiten met een agent of

in Italië. Het. x landelijke opererende on-
dingen, die geheel Italië be-

mijn moet komen. Vandaar dat
gesprek," aldus Van Zeil. Vol-
gens de Heerlense burgemeester
zijn op dit moment onderhande-
lingen gaande tussen NS en de
Duitse Spoorwegen over het
voortbestaan van de spoorlijn
tussen Maastricht en Aken. De
Duitsers zouden zich uitgespro-
ken hebben voor opheffing van
de spoorlijn en de instelling van
een busverbinding, aldus Van
Zeil. Een woordvoerder van de
NS wil hierover geen mededelin-
gen doen.

De spoorwegmaatschappij heeft

Premotie voorNL-voorzitter

De vijftig peilstations in Nederland
meldden drie weken geleden deeer-
ste griep-gevallen. Op basis van de
huidige omvang van de epidemie
voorspelt prof. Masurel dat devirus-
ziekte over twee a drie weken haar
hoogtepunt kent: „De komende tijd
zal de griep zich stapsgewijs ver-
spreiden, in de grote steden drie-
maal sneller dan op het platteland.
Dit komt omdat mensen in de ste-
den dichter op elkaar zitten en el-
kaar dus sneller kunnen besmet-
ten", aldus Masurel, volgens wie de
griep-epidemie dit jaar „vroeg" is.

iriVe een nieuwe handelsmissie
L?£anje, waar men vooral op de, mikt, is er
tts6en food-handelsmissie naar
f^fland en een handelsmissie

f enoeve van de metaalnijver-
l*1 electrotechnische industrie

klei eaen in voorbereiding. De
b ,!Srnissies waren tot nu toe
f''Jk dank zij financiële bijdra-
kn.?e Provincie en hetministe-
"^ Economische Zaken.

HEERLEN - In de tweede helft
van januari zullen de gemeente-
besturen van Maastricht en
Heerlen en de provincie gaan
praten metde directievan de NS.
Dat gesprek zal gaan over de mo-
gelijke spoorlijn tussen Heerlen-
Aken en de internationale ver-
bindingen vanuit Maastricht.
Volgens burgemeester Van Zeil
hebben NS laten doorschemeren
voorlopig niets te voelen voor
een treinverbinding tussen Heer-
len en Aken.

een studie verricht naar de haal-
baarheid van een spoorlijn van
Heerlen naar Aken ofdeverbete-
ring van de bestaande treinver-
binding Maastricht-Aken. Het
rapport hierover ligt bij de direc-
tie, maar deze heeft nog geen be-
sluit genomen. Volgens de
woordvoerder is het ook niet al-
leen een zaak van NS, maar
hangtveel af van de Belgische en
Westduitse spoorwegen. Eerder
dit jaar hebben NS echter al dui-
delijk gemaakt dat Maastricht-
Aken waarschijnlijk niet meer
voor zou komen in de zomer-
dienstregeling van 1989.

Van onze verslaggever
STRAMPROY - In het Schutters-
heim in Stramproy wordt zaterdag
17 december aanstaande om 14.00
uur het eerste nummer aangeboden
van Het Limburgs Schutterstijd-
schrift.
Het nieuwe blad zal vier keer per
jaar verschijnen in een oplage van
12.000 stuks. Naast actueel nieuws
en verslagen van schuttersactivitei-
ten zal in het blad ook aandacht ge-
schonken worden aan de culturele
en historische waarden van het
schutters- en gildewezen in Lim-
burg en daar buiten. f
Hoofdredacteur van het blad is Wim
Pijpers uit Heythuysen, secretaris
van de stichting Steun aan het
Schutters- en gildewezen. Verder
werken aan het blad mee drs. Jos
Gerits, onder andere auteur van de
onlangs verschenen schuttersalma-
nak, drs. Jan Gerits, voormalig
voorzitter van de werkgroep 'Schut-
tersgilden in Maasland en Kempen',
Piet Hermans jurylidvan de schut-
tersbond 'Eendracht maakt macht',
Werner Smet, voorzitter van de
V.V.V. en Drs Jean Walraven die
zich onder andere inzette voor de
totstandkoming van het Schutterij-
museum.

Aanbieding
nieuw blad
schutters

MAASTRICHT - Veel medische"
keuringen zijn zinloos en kunnen !
worden afgeschaft. Volgens secreta- "ris Van Berkestein van de Konink- I
lijke Maatschappij tot Bevordering [
van de Geneeskunde (KNMG) heb- -ben eenmalige korte medische keu- .
ringen bijna of helemaal geen waar-
de. Zo'n medische keuring, bijvoor-
beeld voor een baan of voor een;
pensioen, kan wel verstrekkende I
gevolgen hebben voor de patiënt.-
Op grond daarvan kan hij die baan.
of dat pensioen mislopen. Van Ber-
kestein vindt dat die consequenties j
in geen enkele verhouding tot de ■

waarde van de keuring staan. Van"
Berkestein zal zijn opvattingen vrij-
dag presenteren. Hij is daar één van
de sprekers op het symposium over
medische ethiek in Maastricht.

’Veel medische

keuringen
zinloos’

Secretaris KNMG:

Internationaal Liedconcours in Valkenburg

Marjon Lambriks wil
evenement van allure

rend evenement maken. Er
wordt gesprokenover een brede-
re samenstelling van de jury en
over een symfonie orkest, dat tij-
dens de finale de zangers zou
kunnen begeleiden.

Een belangrijke risicogroep voor de
griep-epidemie wordt volgens de vi-
roloog gevormd door de 65-plus-
sers. Maar ook mensen met chroni-
sche nier-, hart- en longaandoenin-
gen en diabetici lopen gevaar.

RisicogroepL ari onze Haagse redactie
Lj^AAG - De voorzitter van de
f 'dingscommissie Perspectie-
lga(°ta Zuid-Limburg, drs Plan-
Wq met inÊanê V£,n 1 JanUa"
'Ui\ Der>oemd tot adviseur be-
:°ln ken brJ het ministerie van
tijj.^isehe Zaken. Op verzoek
l>CIkSter De Korte zal plantinsa
'li-b voorzitterschap van de
n Vn

e6eleidingscommissie blij-ervullen.
Nin
°fziH a uankt zijn benoeming tot
"fee van de PNL-begelei"
letjp°mrriissie aan zijn vorige
toiJL hoofddirecteur Regionale
tig^'sche Politiek en plaatsver-
"laai^directeur-generaal van Re-

-1,1 Beleid.

Tenzij een patiënt zich heeft laten
vaccineren, is er volgens Masurel
niets tegen het virus te doen. „Als je
besmetbent, worden het geheid een
paar baaldagen. Het virus is niet ge-
voelig voor anti-biotica. Het is zo
'intelligent', dat de aanvalscompo-
nenten zich aanpassen. Zo kan het
virus de afweerstoffen, die door een
vorige griep in het lichaam zijn op-
gewekt, ontlopen en toch weer een
invasie plegen."

VALKENBURG - Een concours
uit nood geboren? Deze vraag
zou men kunnen stellen bij het
Internationaal Vocalistencon-
cours, dat van dinsdag 27 tot en
met vrijdag 30 december in Cen-
trum Cocarde in Valkenburg ge-
houden wordt. Hoewel de orga-
nisatie- het bestuur van het Val-
kenburgs Philharmonisch Koor
onder voorzitterschap van bur-
gemeester Gilissen van Valken-
burg - inmiddels artistieke rede-
nen voor dit liedconcours gevon-
den heeft,4ijken twee omstan-
digheden het in het leven roepen
van dit concours te hebben be-
paald: de aanwezigheid van een
provinciale subsidie van 25.000
gulden, die dit jaar moest wor-
den besteed, en het gebrek aan
voldoende financiële middelen
om een internationaal opera- en
belcantoconcours van de grond
te tillen. " Marjon Lambriks, stuwende

kracht achter het Internatio-
naal Vocalistenconcours Val-
kenburg.

Initiatiefneemster Marjon Lam-
briks denkt daarbij zelfs aan een
Festspiel-gedachte a la Salzburg
en zij kondigde tijdens de pers-
conferentie, gisteren in het ge-
meentehuisvan Valkenburg, aan
al haar internationale contacten
te zullen aanwenden om grote
namen naar Valkenburg te ha-
len, die tijdens een groots opge-
zette opera-soirée zullen optre-
den. Zij is er voor de eerste afle-
vering van het concours in ge-
slaagd de befaamde Roemeense
Ileana Cotrubas naar Valken-
burg te halen. Tijdens de slot-
avond van het concours zal zij
een liederenprogramma verzor-
gen. De artistiek adviseuren pia-
nist van het concours, Raymond
Janssen, zal haar begeleiden.

Scholing,heftruckchauffeurs

GS: twee ton voor
opleidingscentrum

Enkele maanden geleden kreeg
het Valkenburgs Philharmo-
nisch Koor een provinciale sub-
sidie om een opera- en belcanto-
concours te organiseren, maar de
bekende Valkenburgseopera- en
operettezangeres Marjon Lam-
briks, die haarnaam aan het con-
cours zou geven, weigerde ver-
dere medewerking toen de nodi-
ge financiële middelen nietvoor-
handen bleken. Dan maar een
liedconcours, moeten de organi-
satoren hebben gedacht, en in
nog geen zes weken tijd werd het
Internationaal Vocalistencon-
cours uit de grond gestamp.

Zij zullen tijdens de voorselec-
ties (op dinsdag en woensdag),
de halve finale (donderdag-
avond) en finale (vrijdagavond)
worden beoordeeld door een
jury, die met uitzondering van
voorzitter Ruud van der Meer,
niet meteen met het lied in ver-
band kan worden gebracht: zan-
geres Marjon Lambriks, Henri
Arends, voormalig dirigent van
het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest en huidig voorzitter
van een stichting die zich inzet
voor een Euregionale Opera-
voorziening, Silveer van den
Broeck, voormalig artistiek en
algemeen directeurvan deOpera
van Vlaanderen, Pierre Fleta, ar-
tistiek directeur van de opera
van Luik, John Blot, pianist en
docent aan het Maastrichts con-
servatorium en Eduard Rasquin,
koordirigent en als zodanig ver-
bonden aan de opera van Luik.

Veel te kort natuurlijk om een
grote groep zangers uit Europese
landen en daarbuiten voor het
concours enthousiast te maken.
Totnutoe hebben dan ook
slechts vijftien vocalisten, af-
komstig uit Nederland, België,
Oostenrijk, Frankrijk, West-
Duitsland en de Verenigde Sta-
ten, ingeschreven, terwijl het
Maastrichts conservatorium
heeft toegezegd nog een aantal
zangers te zullen leveren.

Hoewel in deze eerste editie van
een bescheiden opzet sprake is,
wil men in Valkenburg van het
concours een jaarlijks terugke-

De afgelopen jaren is de vraag en
dan met name in de grensregio's
sterk gestegen. Vandaar dat de EVO
een haalbaarheidsonderzoek heeft

Enerzijds op grond van de kennis
die hiermee in huis wordt gehaald.
Anderzijds vanwege de betere mo-
gelijkehden van Limburgse bedrij-
ven om hun personeel te scholen.
Daanraast past de opleiding mooi in
het streven om Venlo uit te bouwen
tot een van de belangrijkste ver-
voerscentra van ons land.

centrum, waar jaarlijks een 1300
mensen worden opgeleid. Daar-
naast worden vanuit Woerden trai-
ningen in bedrijven georganiseerd.

De EVO is een vereniging met
40.000 leden onder bedrijven die
zelf vervoeren of verladen. In Woer-
den heeft de EVO al een opleidings-

GS hebben besloten een subsidie te
verschaffen omdat zij van mening
zijn dat de nieuwe opleiding van
groot belang voor Venlo is.

Gezien de betekenis van Venlo op;
vervoersgebied heeft de EVO geko-
zen voor die plaats als vestigings-
plaats voor het tweede opleidings-
centrum. Volgend jaaraugustus zal
het nieuwe centrum in gebruik wor-
den genomen.

gedaan naar een tweede opleidings-;
centrum.

MAASTRICHT/VENLO - De Alge-
mene Verladers en Eigen Vervoer
Organisatie (EVO) kan een subsidie
van 200.000 gulden tegemoet zien
voor het opzetten van een oplei-
dingscentrum in Venlo. Het cen-
trum is bedoeld voor scholing en
training op het gebied van transport
en distributieen danmet name voor
heftruckchauffeurs.

De kandidaten, die niet jonger
dan 21 en niet ouder dan 35 jaar
mogen zijn, moeten bij aanmel-
ding een programma van acht
liederenuit het ernstig liedreper-
toire kunnen overleggen.Tijdens
de voorselectie zingt elke deelne-
mer twee en maximaal drie wer-
ken uit het opgegevenrepertoire.
Maximaal twaalf kandidaten
worden toegelaten tot de halve
finale, maximaal zes totde finale.
Voor de winnende finalisten zijn
de volgendeprijzen beschikbaar:
5.000 gulden voor de eerste
plaats, 3.000 gulden voor de
tweede plaats en 2.000 voor de
derde plaats. Bovendien wordt
enkele prijswinnaars, afhanke-
lijk van het niveau, de mogelijk-
heid geboden op te treden in de
OperaRoyal de Wallonië. In 1989
zal het Internationaal Vocalis-
tenconcours van Valkenburg ge-
houden worden op 2.7, 28 en 29
december.

Jos Frusch

Repertoire

provincie
Woensdag 14 december 1988 15

" Op 11 november jl.vertrok op het station Heerlen alvast een eerste passagiertrein naar Aken met
enkele gasten diezich op de hoogte wilden stellen van de mogelijkheden in het openbaarvervoer tus-
sen Limburg en deomliggendeDuitse enBelgischeregio's. Bij die ene trein is het voorlopig gebleven.

Archieffoto: DRIES LINSSEN
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A.S. DONDERDAG Wil I r. Ur INEDERLANDSE PREMIERE W 1 L JLKJ'Yf
I V^RF,LMD IN DE UNIEKE EN SPECTACULAIRE COMBINATIE

VAN GROOTBEELD CINEMASCOPE EN HET SENSATIONELE
DOLBY STEREO SPECTRALRECORDING GELUID !

IW | I Tr. W U Z,T ER NU WERKEL|JK MIDDEN INL IL I;U*W EN KOMT OGEN EN OREN TEKORT !f I W-I-Ï.I nli/GEORGE LUCASIte . LKJ-Yr NIEUWE, SPECTACULAIRE FILMEPOS. I
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Van onze verslaggever

pUaEN - Momenteel is in Limburg nog geen sprake van
jSriep-epidemie, zo laten woordvoerders van het GAK in

FJen en Maastricht, van de Bedrijfsvereniging voor de ge-
roeid in Sittard en de Detam in Heerlen desgevraagd we-
üe top van het aantal ziekmeldingen wordt over twee we-verwacht. Prof. N. Masurel, hoogleraar virologie en direc-van het Nationaal Influenzacentrum in Rotterdam, be-
ft dat tussenKerstmis en nieuwjaar tussen de vijfen twaalfent van de Nederlanders geveld zal zijn door griep.

Nog geen sprake van
een griep-epidemie

Wel meer zieken in Noord- en Midden-Limburg
Moord op

geluidsband
vastgelegd

Slachtoffer legde telefoonhoorn niet op de haak

De minuten die aan de fatale ru-
zie tussen Houben en A. ft. en ft.

Limburgs dagblad

_____^__________________3___________________________________________________________^

(ADVERTENTIE)

I PRIJSTREFFER

I S SCHILDERKUNST Beillustree,rd m(? mfr|Q 1 *-*Mvyi\oi dan 1200kleurafbeel-
|S j Van A tot Z dingen in 800pagina's!

| fi - -i-èiii-».,.»^^ Vergelijkbare

I VROOM^DREESMANN V©
k Aanbieding geldig t/m za 24dcc. 1988 of zolangde voorraad strekt.
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IRISETTE JUBILEUM
DONSOEKBEDDEN MET EEN

HOOG VULGEWICHT EN
PERCAL TIJK EEN

UITMUNTENDE KWALITEIT
★ ★★

EENPERSOONS
800 GRAM 9QR
van49s-voor 4vlljH
TWEEPERSOONS
1150 GRAM A^\fvan7so,-voor 7ÜUj~
LITS-JUMEAUX
1400 GRAM R7RvanBso,-voor VI WJ^ I

★ ★★

Donsdekbedden van uitstekende
kwaliteit (bekend merk), carrégestikt
65% dons
140x200 van 395-voor 199,—
200x200 van 599-voor 350,-
-240x200van749-voor 395,—
90% voldons
140x200van475-voor 295,—
200x200van695-voor 450,— I
240x200van825-voor 495,— I
Dubbele donsdeken, één
voor het voorjaar, één voor
de herfst, tezamen
geknoopt voor de winter,
een ideale combinatie voor
alle seizoenen

65% dons
140x200 van 649-voor 395,—
200x200 van 895-voor 625,— I
240x200 van 1050-voor 750,— I
90% dons
140x200van699-voor 450,— I
200x200van996-voor 695,—
240x200 van 1125- voor 795,—
In combinatie met deze
dekbedden geven wij op
alle merken overtrekken

10% KORTING I
Zeer fraaie damasten
TAFELLAKENS
Zware kwaliteit, in wit en pastelkleuren

90x 90 cm van 25-voor 10,— I
137x160cm van 49-voor 25,— I
137x206 cm van 59-voor 29,— I
160x250 cm van 79-voor 35,— I
160x300 cm van 98-voor 39,— I
160x350cm van 125-voor 45,— I
160x160 cm van 79-voor 35,— I

★ ★★

ZEER UITGEBREIDE SORTERING
ORIGINELE CINDERELLA

LAKENSETS EN
OVERTREKSETS. VOOR BIJNA

. HALVE PRIJZEN |

_jö^£ Bureau Bibliotheek
JtëJFü ■ ■ L Postbus 5700jS *-' "^^ I*9 6202 MA Maastricnt
Je^*r tel.043-897386

modadaiing GedeputeerdeStaten
m 18&SO-88 maken bekend, dat zij bij besluit van

15 november 1988no. BQ 50659 aan de Com-
binatie "Wessem-Thorn" V.O.F, onder een
aantal voorschriften vergunningen hebben
verleend ingevolge de Hinderwet en deWet
geluidhindervoor het oprichten van de ont-
grinding "De Munsterse Speye" te Wessem.
Het besluit en alleter zake zijnde stukken lig-
genter inzage van 1 december 1988tot
10 januari 1989 en wel: - in het Provinciehuis
te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren (van 27 december 1988tot en mrt
2 januari 1989 is het Provinciehuis gesloten);- in het gemeentehuisvan Wessem tijdens
de werkuren en bovendien donderdagsvan
17.00 uur tot 20.00 uur, in debeheerders-
ruimte van het zwembad aan de Kloosterlaan
te Wessem. Tot laatstgenoemde datum kan
beroep worden ingesteld bij deAfdeling voor
de Geschillenvan bestuur van de Raad van
State door: a. de aanvrager; b. debetrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig
artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste
lid, onder c van deWet algemenebepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aan-
toont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest (overeenkomstig voornoemde artike-
len) bezwaren in te brengen. De beschikking
wordt na afloopvan de beroepstermijn van
kracht, tenzij voor deze datum beroep is inge-
steld en met toepassing van artikel 107 van
de Wet op de Raad van State een verzoek is
gedaan tot schorsing van het besluit danwel
tot hettreffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet gericht en verzonden
worden aan de Voorzitter van deAfdeling
voor de geschillen van bestuur, Kneuterdijk
22, 2514 EN 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of tot het treffen
van een voorlopige voorziening moet even-
eens worden gericht aan deVoorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op een zodanig verzoek is
beslist.
Maastricht. 14 december 1988.
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GELD NODIG? I
Fin.kantoor JORISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36x

6000 - 118,- 132,- 143,- 198-
-12000 186,- 229- 257- 279,- 389-
-18000 278,- 337- 386,- 418- 584-
-24000 370- 448,- 515- 559,- 779-
-28000 432- 526,- 601- 653- 909,-
-42000 644- 784- 898- 973- 1364-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100 000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit ol WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132
Lid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F.

Dansinstituut
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

I > < ' 'J.'fra_____B '^^^ü^^r_[>];.^ :;■■■__!
EeneleklronischeschrijJmachme /' ï'-*^ir;<',^«» // y/\
met 100-teken lenerschi|l. s"S__?«a._rßSs£is!*'iï~ /<'■'■■]
Schrijli vet. spalieert en is uitgerust >y J 4eÈÊrmeto.a.een decimaal tabulator. '.'&ÊrDe Carrera's zijn (optie) IBMcompatible.

Nu een echte Olympia Carrera van 635- voor 457,50*
met veel extra's
"Excl. BTW AEG

OLYMPIA SSKor

I

Verkoop bij executie
Op donderdag 15 december 1988 te 11.00 uur zullen
ten laste van V.O.F. Gebr. Weusten, gevestigd te Ec-
kelrade, Dorpsstr. 86 op last van de Ontvanger der
Rijksbelastingen te Valkenburg, Berkelplein 220 wor-
den verkocht eninge Roerende Goederen te weten:
VW Pick-up, VW bestel, pers. auto Audi, kantoor meu-
bilair, betonmolens, schaftwagen, fadders, steiger- en
bekistingsmaterialen e.d. en wat verder te koop zal
worden aangeboden.
de verkoop vindt plaats op een nader aan te geven
adres, en geschiedt è contant zonder opgeld.
De goederen zijn een uur voor de verkoop voor eenie-
der te bezichtigen, aan bovengenoemd adres.

De deurwaarder belast met de executie
104871 PAJ. Snoej.

De massage van VERONI-
OUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-in-
stall., video- stereo- audio-
app., ktv of computer de-
fektü! Garantie op de repa-
ratie. Geen voorrijkosten en
korting op onderd. Bel di-
rekt. 045-726206.

STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen enro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.

Weekendje autohuur?

TOCH MAAR EVEN
AVIS BELLEN

De ideale oplossing: de weekendauto van
AVIS. Vanaf ’ 89- inclusief 400 km (excl.
BTW, brandstof en afkoop eigen risico).
Voor reservering of informatie:
fpjEïpEl Akerstraat-Noord 20,

Hoensbroek-Heerlen,
I*—**l tel. 045-229540.

AUTOVERHUUR

TE KOOP
HEERLEN-

DE HEUGDEN
(nabij centrum)

Ruime maisonette, met c.v. Ind.: entree,
berging, woonk. 9.00x4.70, open

keuken, slpk. 6.00x3.00, badk. met
ligbad en v.w. Aanv. direkt. Koopprijs

’ 93.000- k.k.
Inl.

NEDU B.V.
Tel. 045-710909.'

1
MEDEDELING

SOCIALE VERZEKERINGSBANK
DISTRICT MAASTRICHT

(voorheen Raad van Arbeid)

In verband met
verbouwingswerkzaamhedent

aan ons kantoorpand,
Brusselsestraat 84 te Maastricht

zijn wij op 15 december as. I
voor publiek gesloten.

j
LEZERSSERVICE

Limburgs Dagblal
i

ERNST MOSCfI
und seine

Original Egelander Musikantefl
zaterdag 18 februari 1989

Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35- en ’ 40,-.

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

Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 83 talen op cass.

’ 65,-; (ook voor buitenlan-
ders) danslessen 21 div.

’ 100,-; Yoga of Aerobic op
cass. ’5O,- p.st. Tel. 070--638667/894545.

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

15.000 OPTI-BELT V-snaren direct uit voorraad lever-
baar. Voor industrie, landbouw en huishoudmachines.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

’ 1000,- beloning
voor degene die 'n tip kan geven van het ontvreemden
van goederen uit auto, zo.-ma.nacht 11/12-12. Delstr. te

Hoensbroek.
Voor verdere informatie Politie Heerlen.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

: ' = - i

Limßurgs Dagblad

IDit wordt het geschenk voor de
komende feestdagen.

Speciale aanbiedingvoor de vrienden van het
Limburgs Dagblad.
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HEERLENS
GEZELSCHAPSSPEL
Voor de vrienden van het Limburgs Dagblad is het spel - op vertoon
van uw vriendenpas - met een korting van VIJF gulden verkrijgbaar.

De verkoop vindt uitsluitend plaats bij alle kantoren van het Lim-
burgs Dagblad en de VW in Heerlen en Vaals. 94469 JJJi

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

Stap in en beleef de sensatie van een de Swift GTi is, onder alle omstandighedefv
vliegende start. Want nu is er de Suzuki op de weg. E
Swift GTi 16 klepper. Vier kleppen per Hol nu niet meteen naar de Suzuki- 5
cilinder met dubbel bovenliggende nok- dealer,wantwe willen uookop een geducht*
kenas. Of, zoals de flanken van de auto concurrent van de Swift GTi wijzen. Die
vermelden: "twin cam 16 valve GTi". heeft ook een 16 klepper 1300 cm3 moto*

Voor ver straks mee gaat proefrijden, met twee bovenliggende nokkenassen ei
eerst wat theorie: vier kleine kleppen per electronisch gestuurde brandstofinjectie. I
cilinder halen veel meer rendement uit de Met eveneens een max. vermogen vant
motor dan twee grote. maar liefst 74.3 kW bij 6600 tpm (101 pk).

Hetgeen zich -in combinatie met een Waaraan ook een perfect schakelende
doorSuzuki ontwikkelde electronische 5-versnellingsbak is gekoppeld. |
brandstofinjectie-vertaalt in een acceleratie Alleen heeft deze auto 'n iets mindef
van'OtotlOO in 8.6 sec. en een top van sportief uiterlijk dan de Swift GTi.
ruim 180 kilometer per uur. Waar tegenover staat dat hij 5 deuren heef

Geventileerde schijfremmen op de en meer ruimte voor 4 passagiers biedt,
voorwielen, een voorspoiler (waarin halo- Dus maak beslist ook een proefrit met
geen mistlampen), spoilers opzij en achter, deze bijzondere auto. Waarvoor u niet
brede banden, semi onafhankelijke achter- naar een dealer van een ander merk hoeft
vering torsiestabilisatoren en rem- Want 't is ook een |<aJ| cii_yiinrT
bekrachtiging houden het brok geweld, dat Suzuki: de Swift GXi. Wl «JgUKJ

Maakeenproefrit inde
Suzuki Swift GTiof

inznenigeconcurrent.

ffÜI ftK^SBSPiII - mX^^Brfc^ *■ - ■ .rt.^irj--^ :;Kliltt .-."* rm^ym^mW^ÊßSmmmmmmmmmmm^ WW " l'\ '«*,,- f^ <BJ| _J*JÏ
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BE Swift GTL The Giant Suzuki. f25.495,-*
Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244
Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroekerweg 9, Heerlen, 045-724545
H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Srttard, 04490-21215
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St Joost-Echt, 04754-1917
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Gevolgen door wegvallen
’grenzen

nietingrijpend’

rof. drs. Lemstra (VROM) over Zuid-Limburg na 1992:
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Van onze verslaggeefster

VALKENBURG - „Een veel gehoorde stelling is dat grensre-
gio's meer gevolgenzullen ondervinden van hetwegvallen van
de grenzen dan andere gebieden. Dat is slechts ten dele waar,"
betoogde prof. drs W. Lemstra, secretaris-generaal van het mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer op een regionale bijeenkomst van de Nederlandse
maatschappij voor Nijverheid en Handel in Valkenburg.

Volgens Lemstra zal er werkgele-
genheid verdwijnen bij douane en
expediteurs en zal ook de detailhan-
del gevolgen ondervinden, maar op
het totaal van de werkgelegenheid
zullen deze direct aanwijsbare ge-
volgen niet echt ingrijpend zijn.
Lemstra acht de samenstelling van
de bedrijvigheid in de regio bepa-
lend voor de economische kansen

PLICHT - De 29-jarige dr A.r°ch uit Maastricht wordt on-
Reiden met de Spaarbank
,^B-prijs. Hij krijgt de prijs
Ij^n medisch proefschrift dat is
tranen aan de universiteit in
r riCnt. De prijs van de bank,
ï voor de derde keer is toege-
p^erd ingesteld om het weten-"J^Ujk onderwijs te stimule-

aastrichtenaar
krijgt prijs

an Spaarbank

Ir Hellemans overleden
Oud-topman DSM speelde hoofdrol bij mijnsluitingen

Hellemans zei destijds bij de uitrei-
king in de technische universiteit
van Delft in zijn dankwoord dat de
erepenning niet alleen een huldi-
ging aan hem en zijn medewerkers
was, maar ook de neus op de feiten
drukte: gas en olie verdrongen de
kolen als belangrijkste energiebron.

W*y die bestaat uit het college
lianen beoordeelt wie in aan-
inS komt voor de Spaarbank
J|rg-prijs. De bank ziet de on-
"eirJing ook als een bekrachti-

'elan de Dand met de universi-
.j*\n gevolgvan 'de wederzijdse
L §lr»g dat een hechte samen-
,UnB tussen net bedrijfsleven en
Lrversitair onderwijs leidt totgering van beide.

Van onze redactie economie
HEERLEN - In het ziekenhuis van
Heerlen is maandag op 74-jarige
leeftijd ir A. Hellemans uit Voeren-
daal overleden. Hij was jarenlang
lid van de voormalige hoofddirectie
van Staatsmrjnen/DSM. Ir Helle-
mans speelde in het sluitingsproces
van de mijnen, eindjaren '60 en be-
ginjaren '70, een hoofdrol. Op 1 de-
cember 1974 nam hij afscheid als
hoofddirecteur van DSM, na 36
dienstjaren.

„Maar tussen deze beide energie-
bronnen moeten de kolen toch hun
vaste plaats kunnen vinden," aldus
ir Hellemans.

Moord op Rachel
blijft duistere zaak

" Een duiker in het grindgat van De Hazelaar tevergeefs onzoek naar het moordwapen. Archieffoto: jeroen KUrF

t
, Js wordt vandaag, woensdag,

fou^gemeester Ph. Houben uit-
jt in het stadhuis van Maas-

eboScn is in Maastricht gebo-
Ütp>as student aan de medische
hl' Op dit moment is hij werk-
jJ^'Jhet academisch ziekenhuis

pa,?tricht en volgt een opleiding
dialoog anatoom.

Onder zijn leiding zijn in de Lim-
burgse mijnindustrie belangrijke
technische werken tot stand geko-
men, die leiden tot een verbetering
en modernisering van demijnbouw.
Wegens zijn vele verdiensten, ook in
andere functies, werd hij meerdere
malen onderscheiden, onder andere
met het ridderschap in de Orde van
de Nederlandse Leeuw.

Aanvankelijkverzette hij zich tegen
de gedachte dat sluiting van de mij-
nen in Limburg onontkoombaar
was. In het boek over de mijnslui-
tingen, dat onlangs in opdracht van
DSM verscheen van de hand van de
historicus drMessing, wordt hij
echter ook geprezen voor de moedi-
gewijze waarop hij zich later achter
het besluit heeft gesteld. Bü de offi-
ciële overhandiging van dat weten-
schappelijk boek, vorige maand aan
premier Lubbers, was ir Hellemans
- ondanks zijn slopendeziekte - nog
aanwezig.

"Ir Hellemans, oud-hoofddirec-
teur van DSM.

Hellemans was lid van het dagelijks
bestuur van de mijnindustrie-raad
(MIR), lid van de Raad Europese
Kolen Associatie, bestuurslid van
het Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs, de werkgeversorganisatie
VNO en de Mijnschool. Hij publi-
ceerde ook belangrijke studies over
mijnbouwkundige onderwerpen.

van een regio in een vrije Europese
markt. In die sectoren hoeft een
Limburgs bedrijf geen andere uit-
gangspositie te hebben dan een be-
drijf in de Randstad.
Maar de ligging blijft van belang.
Wat dat betreft heeft Limburg met
name het zuidelijk deel van Lim-
burg volgens Lemstra maar liefst
een „bijzondere en gunstige positie"
binnen de groep van Nederlandse
grensregio's. „Als het gaat om het
benutten van specifieke economi-
sche kansen van een gebied kan dit
voor Zuid-Limburg niet los gezien
worden van de aangrenzende gebie-
den."
Dat beteütent dat het stedelijk
knooppunt Maastricht/Heerlen in
nauwe samenwerking met Luik en
Aken vorm moet geven aan een
grensoverschrijdende samenwer-
king op het gebiedvan deruimtelij-
ke ordening, aldus Lemstra.
Limburg heeft een aantal speerpun-.
ten gevonden in de chemie, de elec-
trotechnische industrie en de lucht-
vaart. Wat dat laatste betreft hield
Lemstra, de hoogste ambtelijke
baas op het ministerie van VROM,
zich nogal op de vlakte. Die voor-
zichtigheid werd Lemstra ingege-
ven door het feit dat op dit moment
op kabinetsniveau wordt nagedacht
over de toekomst van luchthaven
Zuid-Limburg.
„Het is moeilijkom een goede afwe-
ging te maken tussen economische
kansen en potentiële bedreigingen
van welbevinden en gezondheid,"
steldeLemstra over het laatste. Vol-
gens hem past de luchthaven bin-
nen de filosofie van Nederland Dis-
tributieland, versterkt ze de interna-
tionale concurrentiepositie en
draagt ze bij aan de economische
potentie van Limburg.
Binnen het departement wordt de
belangrijke keerzijde van de plan-
nen - de geluidsoverlast voor de
omgeving - echter benadrukt, aldus
Lemstra. De opmerking van burge-
meester Van Zeil dat naar zijn idee
te weinig rekening wordt gehouden
met de technologische voortgang in
de luchtvaaart - „medio '90 zijn er
vliegtuigmotoren als naaimachi-
nes" - maakte weinig indruk op
Lemstra.

officiële mededeling

Van onze verslaggever
KONINGSBOSCH - De moord op
de 27-jarigeR. Rachel uitBrunssum
blijft vooralsnog een volkomen
duistere zaak. Er is geen enkel ge-
richt spoor gevonden naar de schut-
ter dieR. Rachel op de vroege och-
tend van woensdag 24 augustusvan
dit jaar een kogel door het hoofd
schoot en daarna het slachtoffer in
zijn auto in het water poogde te du-
wen. „Het onderzoek is zonder re-
sultaat afgesloten moeten worden",
zei gisteren een woordvoerder van
de rijkspolitie Limburg.

es jaar voor
steekpartij

m'staat definitiefvast dat de 24-
-in tt-M. uit Venlo zes jaar moet
1?B°mdat hij op 6 juli 1986 in de
v* aan De Prins Alberickstraat

Woonplaats iemand neerstak.

volgde zijn benoeming tot hoofdin-
genieur van de Wilhelmina (Terwin-
selen). Een jaar later werd hij direc-
teur en in 1959 hoofddirecteur. On-
der het directeurschap van Helle-
mans werd begonnenmet de aanleg
van een mijnschacht voor de Bea-
trix (Posterholt-Vlodrop), maar tot
kolenwinning kwam het daar niet
meer.

Advies

Hellemans geloofde naderhand
toch niet in een heropening van de
steenkolenmijnen. Bij zijn afscheid
van de Vereniging van Gebruikers
van Stoomketels enKrachtwerktui-
gen pleitte hij voor het gebruik van
andere energiebronnen, zoals kern-
energie. Na zijn vertrek als hoofddi-
recteur gafHellemans adviezen aan
de Nederlandse Energie- en Ont-
wikkelingsmaatschappij in Sittard
(tegenwoordig Novem), die zich in-
spant voor een beter gebruik van
energie. GEMEENTE

KERKRADE

Niet alleen de dader is niet gevon-
den; ook omtrent het motief tast de
politie nog altijd in het duister. Er is
diep gespit in de kennissen- en rela-
tiekring van de Brunssummer maar
daaruit is geen enkele aanwijzing
voor een motief naar voren geko-
men

k ?at feit veroordeelde de recht-
|j.lll Roermond M. op 28 oktober
Cl ?es Jaar. Het Hof in 's-Herto-
ird Scn ging enige tijd later ak-
-1 {Jtet dat vonnis. Dat heeft nu
L "et hoogste Nederlandse«>coUege de HogeRaad in Den
Gedaan.

„We hebben geen enkel concrete
aanwijzing over de dader boven wa-
ter gekregen. Het wachten is op
nieuw materiaal dat het onderzoek
weer op gang kan helpen. De onder-
zoekdossiers blijven voorlopig nog
bij de hand liggen",aldus de woordr
voerder van de rijskpolitie.

R. Rachel werd in zijn auto doodge-
schoten aan de rand van een zand-
groeve bij de kalkzandsteenfabriek
De Hazelaar even buiten Konings-
bosch. Duidelijk was meteen dat de
dader(s) geprobeerd hebben de auto
- een grote Opel Senator - met het
slachtoffer in het water van de groe-
ve te laten verdwijnen. De wagen
bleef evenwel zeven meter boven
het wateroppervlak op de rand ste-
ken. Een bulldozermachinist ont-
dekte het misdrijf op die augustus-
morgen.

Bij de hand

Nauwelijks bezwaren
tegen omroeptientje

De burgemeester van Kerkrade
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 23 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend
dat met ingang van 15 december
1988 gedurende één maand voor
een ieder ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan "Noord-Zuid
Verkeersroute". Dit bestemmings-
plan voorziet in de afbouw van deS.
W. 26.

Het betreffende ontwerp-plan lig
ter inzagebij:

- de Dienst Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting en Milieu, Af-
deling Algemeen Juridische Za-
ken (8e verdieping G.A.G., Markt-
straat 1, kamer 8.02);

- de Afdeling Voorlichting (begane
grond G.A.G., Marktstraat 1);- de Openbare Bibliotheek, Kloos-
terraderplein 1.

Gedurende bovengenoemde ter-
mijn kan een ieder tegen hel
ontwerp-bestemmingsplan schrifte
lijke bezwaren indienen bij de Ge
meenteraad. Zwarte Piet

MAASTRICHT - Bij de provincie
Limburg zijn nauwelijks reacties
binnengekomen van mensen die be-
zwaar hebben tegen de extra om-
roepbijdrage (tien gulden), die men
moet betalen voor de financiering
van de regionale omroep. Bij de
meeste provinciehuizen in den lan-
de hoorde men veel kritiek.

„Als de mensen al bellen, hebben ze
vooral technische vragen", aldus
een woordvoerder van de provincie
Limburg. Bij Omroep Limburg
meldden zich afgelopen dagen ve-
len die uitkomst wilden hebben.
Die mensen zijn allemaal naar de
provincie doorverwezen.

luisteraar duidelijk te maken waar
het tientje voor dient: „Er wordt wel
gezegd: het is voor de regionale om-
roep, maar eigenlijk is er een soort
wisseltruc uitgehaald waarbij de;
Zwarte Piet nu bij de provincies
ligt. Men heeft Nederland 3 gratis
aan het omroeppakket toegevoegd,
maar toen moest de financiering
van de regionale omroep uit de tota-
le omroepfïnanciering gelicht wor-
den. Die zaak is nu naar de provin-
cies geschoven." .
Op dit moment zijn in Nederland
negen regionale omroepen actief.
Met ingang van 1 januariworden er
dat dertien, zodat een 'landelijke*
dekking' ontstaat. Veel verontwaar-
dige reacties, zo zegt mr Ben Groe-
nendijk, coördinator van de regio-
nale omroepen (ROOS), komen uit
die delen van het land waar tot op
heden nog geen regionale radio te
beluisteren viel.

Volgens Piet van den Ende, hoofd-
redacteur/directeur van Radio West
in Zuid-Holland is het moeilijk de

Kerkrade, 13 december 1988.
de burgemeester voornoemd
Drs. J.H.H. Mans.

OPENBARE BEKENDMAKING

Erepenning
In 1966 ontving hij de - sporadisch
uitgereikte - Van Waterschoot van
der Gra^hterepenning, een bijzon-
dere wetenschappelijke onder-
scheiding van het Koninklijk Ne-
derlands Geologisch en Mijnbouw-
kundig Genootschapvoor personen
die zich voor de mijnbouwkunde of
de geologie zeer verdienstelijk heb-
ben gemaakt.

Na zijn pensionering bleef hij fun-
geren als voorzitter van een naar
hem genoemde begeleidingscom-
missie, die aan de minister van Eco-
nomische Zaken advies uitbracht
over het tempo waarin de staatsma-
nen in Limburg gesloten moesten
worden. Zodoende was hijvolop be-
trokken bij de afbouw van de myn-
industrie in Limburg. Een proces
waarvoor hij zich, aldus een be-
kendmaking van DSM gisteren, 'ten
volle heeft ingezet om de sluiting
van demijnen tot een succesvol ein-
de te brengen.

Hellemans studeerde af als natuur-
kundig en elektro-technisch inge-
nieur. In 1938 trad hij in dienst van
de Staatsmijnen. Hij begon zijn car-
rière als adjunct-directeur op de
Hendrik (Brunssum). In 1949 werd
hij bedrij fsingenieur ondergronds
op de Maurits (Geleen) en in 1952

in de friture ontstond
>fp w°ordenwisseüng. M. werd
m^.ei* ander bezoeker van de uit-nS „ome" genoemd.

Waarschuwing Natuur en
Milieu voor aspartaam

Vrees voor schadelijke bijwerking kunstmatige zoetstof

niet in te zien. Bij normaal gebruik
zijn geen nadelige effecten gecon-
stateerd. Bovendien wees dewoord-
voerster erop dat het middel offi-
cieel op de markt is toegelaten.

ceutisch bedrijf- door de bevoegde
instantie (Food & Drug Administra-
tion) werd goedgekeurd. De defini-
tieve toestemming kwam na aanvul-
lende tests in 1981, nadat een eerste
goedkeuring uit 1974 binnen een
jaar was ingetrokken. De zoetstof
wordt in Amerika op grote schaal
toegepast. De jaaromzet in aspar-
taam wordt daar geraamd op circa
1,5 miljard gulden.

De bezwaren tegen het gebruik van
aspartaam, richten zich op de stof
phenylanine. Deze stof, een amino-
zuur, zou leiden tot een tragere wer-
king van de hersenen. De bijwerkin-
gen van het (veelvuldig) gebruik
van voedingsmiddelen met aspar-
taam stondenvorig jaar beschreven
ïn het wetenschappelijk vakblad
Scientific American.

DSM en Toyo Soda hebben in de
bouwvan de fabriek in Geleen meer
dan 100 miljoen gulden gestoken,
een project datmeer dan 100 nieuwe
banen opleverde. De produktieca-
paciteit is niet bekend, maar HSC
richt zich met de verkoop op 'be-
hoorlijke marktaandelen' van Euro-
pa en Canada. In de financiering na-
men ook deIndustriebank LIOF en
de Europese Investeringsbank deel.

Ontdekking
In de Verenigde Staten heeft het ja-
renlang geduurd voordat aspartaam
- in 1965 ontdekt door een farma-

Van onze verslaggever
HEERLEN - De stichting Natuur
en Milieu vindt dat op de verpak-
kingen van voedingsmiddelen
waarin de zoetstof aspartaam is ver-
werkt, gewaarschuwd moet worden
voor mogelijk nadelige bijwerkin-
gen. De stichting is van mening dat
aspartaam te gemakkelijkop deNe-
derlandse markt is toegelaten. As-
partaam is een stofdie 200 maal zoe-
ter is dan suiker; in Geleen wordt de
kunstmatige zoetstof sinds kort ge-
maakt door DSM, in samenwerking
met het Japanse bedrijf Toyo Soda,
Een woordvoerster van Holland
Sweetener Company (HSC) in
Maastricht, het samenwerkingsver-
band waarin de produktie en ver-
koop van aspartaam zijn onderge-
bracht, liet gisteren weten de nood-
zaak van een dergelijke opmerking
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van Sock Fashion.
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Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Ford Es-
cort 5 deurs 1.6 CL aut.
1988; Opel Rekord 2.0 E t.
'84 ’ 11.900,-; 2x Opel Asco-
na Hatchback 1.6 S t. '83

’8900,-; Toyota Cressida
diesel nw. mod. t. '83■ ’6900,-; Opel Ascona 1.6 S
t. '84 ’8900,-j Opel Kadett
1.2 S t. '81 f 5900,-; Renault
5 TL t. '83 ’5900,-- OpelKa-
dett stationcar '79 ï.z.g.st.
’2900,-; Honda Accord t.
'80 ’2400,-; Ford Fiesta 1.3
S t. '79 ’3200,-; mazda 626
Hardtopcoupé t. '80’ 3900,--; Fiat Uno 55 S t. '86
f 10.500,-; Renault 18 TL
lpgt. '82 ’3900.-; Alfa Giul-
hetta 1.6 t. '81 ’3900,-: Opel
manta t. '77 ’ 1900,-; Toyota
Starlet state. t. '80 ’2900,-;
Fiat Ritmo 75 CL t.'Bl
’2900,-; Opel Ascona 1.2 t.'
79 ’ 2900,-- 3x Ascona v.a.
’1600,-; VW Passat t. '81
’3750,-; Mazda 616 t. '78

’ 1900,-; Chrysler Talbot
1510 t. '81/2250,-; 2x Dat-
sun F II t. '80 ’ 2750,-;BMW
1602 i.z.g.st. bj. '72 ’2200,-;
Opel Manta GTE bj. '75
i.z.g.st. ’7000,-; Renault 4
verh., verl. chass. t. '83’3400,-; Honda Civic t. '80

’ 2700,-; Chrysler aut. t. '81

’ 1900,-; Volvo Expresse
71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK, verlichte
showroom, geop. ma t/m
vryd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
Gebrs. Dominikowski
biedt aan: Opel Kadett 1.3
GS div. extra's wit '86; Ka-
dett 1.2 lpg groenmet. '85;
Kadett 1.2 div. extra's roodlpg '82; Manta 2.0 GTE zil-
vermet. i.z.g.st. '81; BMW
div. extra's als nieuw rood
'85; Ford Escort 1.3 Ghia5-drs. groenmet. '82; Escort
1.6 L geel i.st.v.nw. 72.000
km '82: VW Polo GT coupe
rood fB3; VW Golf CL
groenmet. 62.000 km '82; 2
keer Datsun Cherry 1.2
rood + goudmet. T '80;
Mazda 929 coupe zilvermet.

’ 1500,-. Gar., mr. + financ.
mogelijk. AUTOBEDRIJF
Dominikowski Kantstr. 48
Übach o. Worms-Land-graaf. Tel. 045-326016.
Plaatwerk nu ook bij CAR-SHOP Kadett E scherm.
’97,50 excl. BMW 3 serie89; Mercedes 123 mod.’81,30; Kadett D ’68,-;CARSHOP AutomaterialenPieterstr. 6 Schaesberg,045-326148. I

BUNNIES Jeugdschoenen.

schoenen b.v.
Nuth. Stationsstraat 224. lel.

045-241286
Wytkertmigstraat 38A, 6221 ED

Maastricht lel. 043-210426
Donderdag koopavond tot 8 uur
's maandags tot 1 uur gesloten
■

"__________P__B__^j,))ll—____________________^___ —--—„^^^^^^^^^^^^^_____,,^^^^____»*

SMITH CORONA
elektron, schrijfmachine XL 1000 met correctie,
woordcorrectie en autom. centreren, ’ 465-, mcl. B 1
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modedeling GedeputeerdeStaten
m WB/50-88 maken bekend, dat zij voornemens zijn'

Euramax Aluminium B.V. onder een aart
voorschriften een vergunning ingevoltj'
Hinderwet, deWet geluidhinderen de*
inzake de luchtverontreinigingte verlen'
voor deAluminium Gieterij, Extrusie, A'
seer- en Lakafdeling gelegen Industrie^
Melicken Herkenbosch (Industrieterrein
Roerstreek-Heide). Het ontwerpvan de*
beschikking, alsmede de aanvraag en a"
ter zake zijnde stukken liggen ter inzage'
15 december 1988 tot 5 januari 1989 en*- in hetProvinciehuis te Maastricht (bui]
Bibliotheek) tijdens dewerkuren; - in rw
meentehuis van Melick en Herkenbosd1
dens de werkuren en bovendien dondert
van 17.00 uur tot 20.00 uur, alsmede tij<*
dewerkuren na laatstgenoemde datum'
dezeplaatsen tot het eindevan deterrni
waarbinnen beroep kan worden ingeste'
tegen debeschikking op de aanvraag. D*
aanvrager, alsmede degenen, die bezW*
hebben ingebracht naar aanleiding van'
aanvraag en een ieder dieaantoont, dat'
daartoeredelijkerwijs niet in staat is geW1
kunnen tot bovengenoemde datum ger"
veerde schriftelijke bezwaren inbrengen
gen hetontwerp van de beschikking. Dei
dieeen bezwaarschrift indient, kan verzd
zijn persoonlijke gegevens nietbekend*
maken. Een bezwaarschrift moet worde'
gediendbij Gedeputeerde Staten, postt>1
5700, 6202 MA Maastricht. Alleen degel*
diebezwaren hebben ingebracht op de'
als bovenomschreven en een ieder die e;
toont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet'1
staat is geweest, kunnen bezwaren teg*'
ontwerp-beschikking indienen en zijn la'
tot het instellen van beroep gerechtigd-
Maastricht, 14 december 1988.

;
Randstad éÊjk\
heeft volop JR%
vver .JPh

1
kantoor Jli
Datatypiste
Voor een bedrijf in Brunssum. Het werk is full-time en voor
lange tijd. Ervaring is vereist. >
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79. j

industrie ,
Meubelstoffeerder
U kunt gaan werken bij een bedrijf in Kerkrade. U heeft ve*
ervaring met het stofferen van projectmeubels. U kunt
volledig zelfstandig werken. De opdracht gaat enkele
maanden duren. Leeftijd: ca. 30 jaar.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Isoleerders
U kunt gaan werken bij een isolatiebedrijf in Heerlen. Wij
zoeken stevige mensen die GEEN HOOGTEVREES hebben, <**de werkzaamheden op ca. 8 meter hoogte op ladders
plaatsvinden. Leeftijd: tot 30 jaar. De opdracht gaat enkele
weken duren.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 1500,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Medewerkers wasserij
Voor een modern bedrijf. U bent 17-19 jaar, u heeft min.
opleiding op MAVO-niveau.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Hulpslager
U kunt voor lange tijd aan de slag bij een abattoir. U zult
verschillende werkzaamheden verrichten. Een interne
opleiding volgt bij goed functioneren.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

ir randstad uitzendbure'
'

Vertrouwd, discreet en... snel! Voor «>ut(JV
boot, caravan, meubels, woningverbeteri',,|

en elk ander doel. _y

PERSOONLIJKE LENINGEN
Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24*
5.100.- 112.- 133.- 170.- 24j)-'

11.000.- 237.- 282.- 364.- 51’"16.000.- 345.- 410.- 530.- 75Z-
-20.000- 431.- 513.- 663.- 9*o-,
30.000.- 642.- 765.- 981.- 13g7y

Effectieve rente vanaf 10,8%
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f loat£/Ook langere looptijd mogelijk voor woningvero*
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanC"
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn-
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 5Q.0°U'
Leeftijdsgrens: 69 jaar.
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend.

mMW.UUMUniI.MmVWf
Ook voor doorlopend krediet (vanaf O,»»' K
per mnd.) en een gunstige 1e of 2e hypo*llB^
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" Gehuld in nieuwe concertkle-
ding geeft dezangvereniging Oranje
uit Schinveld vrijdag om 19.00 uur
een kerstconcert in gemeenschaps-
huis 't Kloeëster. Medewerking ver-
lenen de jongerenkoren 'Happy Sin-
gers' en 'Grenslandzangertjes', het
ouderenkoor 'Levenslust' en het da-
meskoor 'Pro Musica'. De entree is
gratis.

" Het Mannenkoor Hoensbroeck
.geeft zaterdag vanaf 20.30 uur een
kerstconcert in de dekenale St.
Janskerk. Medewerking verlenen
de solisten José Kalthof, Margo
Kuijpers en Peter Hensgens, een
koperkwartet van de fanfare Harpe
Davids uit Treebeek en de organist
Gerald Wijenen. De opbrengstkomt
ten goede aan derestauratie van de
Kleine St. Jan. De entree is f 7,50.

een bezoek aan het St.-Jozefzie-
kenhuis, een ander gezelschap
praat met een delegatie van de
Stichting Wereld Muziek Con-
cours, dat medio volgend jaar
wordt gehouden.

IBESSSS
JMissers
ï'k, lees wat de gemeenteHeerlenr blunders maakt bij het innen
W belastingen en wanneer ik danB na dag foto's zie van wethou-
? en burgemeester die zich tePtervgaan aan allerlei onnozelhe-

P> dan kan ik mij voorstellen datr een grote janboel moet zijn bij
jfe bestuurders. Als je op het ge-
PWehuis of stadhuis moet zijn,
T. t je bij al dierijen loketten een.pmertje trekken, want er zijn
Js<fkWee loketten open.
afschien is het een idee om deze
ï , en iedere dag een uur achter
T'loket te zetten. Wellicht krijgen
1 an een betere kijk op het gebeu--7 *n onze goede stad en maken zep meer zoveel 'begrijpelijke fou-

fERLEN Janssen

Een kijkje achter de schermen

Een van die uitverkorenen is de
24-jarige Astrid Curfs uit Hou-
them-Valkenburg. De Limburg-
se studeerde theaterwetenschap-
pen (beleid, management en pu-
blic relation) aan de Universiteit
te Utrecht en trad in juli van dit
jaar toe tot dé wereldbekende
groep als pr-medewerkster.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Voor studenten
die één jaar de wereld willen
rondreizen als lid van een onaf-
hankelijke, niet-winstgevende,
educatieve organisatie zonderre-
ligieuze of politieke banden is
'Up with People' een gouden
greep. Wie dit - in allerlei op-
zichten - kleurrijke, muzikale
gezelschap wil zien en horen kan
vrrjdag terecht inKerkrade. Daar
geeft de 120 ledentellende groep,
met jongelui uit achttien landen
vanaf 20.00 uur een twee uur du-
rende dynamische show vol
zang, dansen muziek in de Roda-
hal.

De Zuidlimburgse AstridCurfs, als pr-medewerker verbonden aan Up with People.„De Zuidlimburgse bevolking
heeft meteen gereageerd op de
oproep in de regionale dagbla-
den. Wij hebben zelfs mensen op
de reservelijst moeten plaatsen .

Astrid Curfs was de afgelopen
weken druk in de weer om een
zestigtal gastgezinnen te vinden
voor de tijdelijke huisvesting
van de 'Up with People'-leden.
Daarnaast was zij belast met de
transport-organisatie, pr-aktivi-
teiten, het samenstellenvan tijd-
schema's en het bijprogramma.

Reservelijst

Programma
De groep, die nu in Schijndel
verblijft, komt donderdag om
17.00.uur aan by' de Branden-
bergschool in Schaesberg. Daai
is om 17.30 uur een 'massale
pick-nick' waaraan circa vier-
honderd mensen deelnemen. Elk

danks haar werk achter de scher-
men staat zij regelmatig op het
podium en maakt deel uit van de
show.

Naast huisvesting en enkele
maaltijden geven dc gastgezin-
nen dc studenten dc mogelijk-
heid te leren van andere levens-
stijlen en culturen. Dc organisa-
tie hanteert strenge regels voor
ledenvan Up withPeople tijdens
hun verblijfby gastgezinnen: om
24.00 uur binnen zyn, telefone-
ren uitsluitend tegen betaling en
onder geen enkele voorwaarde
mogen zy een auto lenen in ver-

huizen krijgen de studenten een
bredere kijk op alles. Ook nemen
zij deel aan discussiesmet werk-
gevers, werknemers, onderwij-
zers, zakenlieden en sociale wer-
kers. Een jaar deel uitmaken van
Up with People moet beslist niet
worden gezien als een tijdje va-
kantie vieren en fantastische
reisjes maken. Het is flink aan-
pakken vanaf de eerste dag van
een vijfweekse dans- en zangop-
leiding in Amerika".
In Kerkrade brengt één groep

„De show is slechts een onder-
deel van het totale pakket. De
groep doetveel meer dan een de-
cor opbouwen, een aantal liedjes
zingen en een-paar dansjes instu-
deren", zegt Astrid Curfs. „Door
bezoeken aan scholen,' universi-
teiten, ziekenhuizen, gevange-
nissen en centra voor bejaarden-

Geen vakantie

'Up with People' manifesteert
zich weliswaarnaar buiten uit in
een wervelend optreden op de
bühne, maar muzikale talenten
zijn niet vereist om voor toela-
ting in aanmerking te komen.
Volwassenheid, motivatie en in-
teresse in de wereld zijn de be-
langrijkste vaardigheden waar
de in '68 opgerichte organisatie
naar uitkijkt.
Jaarlijks krijgt 'Up with People'
10.000 aanvragen binnen van
jeugdigenin de leeftyd van 18-25
jaar. Slechts 600 worden er na
een persoonlijk gesprek toegela-
ten en verdeeld in vyf groepen.

band met verzekeringsproble-
men.
„Ik heb tijdens mijn verblijf by
gastgezinnen schitterende avon-
turen meegemaakt. Spannend
was een vliegreisje boven Zwit-
serland. Wij waren daar te gast
bij een piloot. Hij nam ons een
dagjemee in zijn eigenvliegtuig.
Op diemanier zagen wy dat land
eens van een andere kant. Ik heb
zelfs een tijdje dc stuur knuppel
mogen vasthouden", vertelt
Astrid Curfs enthousiast. On-

Kerstevenementen

Huisvesting

avLlnikel van 12 december jl.f'ngt ons als 'Leefbaar Nuth' tot
Raadslid Roe-

V ~ suSgereert dat zijn bouwsel
lor gemakken is voorzien en hij
1 éénduizenden guldens voor-al m Ben heeft laten aanbrengen.
hikt60 net °ouwselenigermate ge-
jptmaken voor een vereniging,
f J^hegrip van veiligheidseisen
e't?an gaat het de gemeenschap
Jt ".lenduizenden guldens kosten.
ted VerSunning stilzwijgend ver-
in ,,Zou zÜn is een pertinente leu-
ld' v. ?taat zwart op wit, dat de
n 'gneidsduur van de vergun-
SDf OVereenkomstig de gemaakte
Ui aak is bepaald op vijfjaren in-
£ Vp

e 2"5-1974. Een verlengingvan
Hitr unning 's v°lëens ons nooit
reevraagd. Het hoeft eigenlijk
Uitgelegd, maar wanneer men
wh voor 5.000 gulden per jaar
L Uurt, zou daar dan geen cent
ordterdiend zijn? In het artikel
"tw aanêenaald dat nieuwbouwcc ton zou overschrijden. Wan-
bid rften echter de zelfwerkzaam-L e.n het aktieplan van de Scou-
L/Jet smoort, dan gaat de nieuw-
bjfj die aan alle wensen en eisen|et et maximaal een ton kosten.
L, contractduur van 30 of 40
w Q e?n in verhouding goedkope
[j s ~lng- Dat het gemeenschaps-
L 'hancieel zou lijden onder het
*Da Van de scouting is ook van
bti fSsmg wanneer voor het alter-
k ' aan de Bongard wordt geko-
Ran

a
>
nPassingen in het gemeen-

ï(j Psnuis bieden slechts voor kor-
rVar soelaas- Het wordt als triest
for( j5n dat op deze manier politiek
Sn h Declreven- Wiens politiek?
\\ ?e scouting is verder bekend
l]t ZS, geen 43 maar ruim 70 leden
Bn -n gestage groei naar 100 le-
M w niet denkbeeldig. In het arti-
tr0p Orden verkeerde beelden op-
iint Pen als het gaat om het stand-
je Scouting Wijnandsrade.
HjL.de scouting maar 'Leefbaar
Kj" heeft het initiatief genomen
'ot-a situatie aan de Bongard als

Acceptabel te beschouwen.

" In gemeenschapshuis Dr Sjtee-
uul, Sloterstraat 50 te. Waubach
wordt zaterdag van 13.00 tot 17.00
uur een kerst origamimiddag ge-
houden. De Japanse vouwkunst
wordt er uitgebreid gedemon-
streerd. In de entree van f 4,50 per
persoon is een werkmapje met ma-
teriaal inbegrepen.
Het damescomité van het mannen-
koor Hoensbroeck houdt zondag
van 12.00 tot 17.00 uur een kerst-
markt in hotel Amicita. Het Man-
nenkoor verleent muzikale mede-
werking.
Het Simpelvelds Mannenkoor Da-
vid 0.1.v. Aloys Frings concerteert
zondag om 17.00 uur in zaal Jos
Frijns aan de Markt in Simpelveld.

" Ter afsluiting van het elfde lus-
trum verzorgt het Brunssums Man-
nenkoor zaterdag een kerstconcert
in Cultureel centrum Dr Brikke
Oave aan het Lindeplein.
Aan het concert, waarin de bezoe-
kers een muzikale kerstreis door
Europa kunnen verwachten, wordt
medewerking verleend door het vo-
caal ensemble 'Musica Cantat' on-
der leiding van Bart Kockelkoren,
baritonFrits Melchers, sopraan Sas-
kia Gerritsen, pianiste Mireille
Heijltjes, violist Roeland Gehlen en
uiteraard het organiserend Bruns-
sums Mannenkoor. Het kerstcon-
cert begint om 20.00 uur, de zaal
gaat open om 19.15 uur. De entree is
inclusiefeen kop koffie f 8.50. In de
voorverkoop zijn de kaarten een
gulden goedkoper.Feestweek 75-jarig bestaan van startbioscopen

hjM Namens Leefbaar Nuth:
I ""ANDSRADE JA.M.Luyten

PerPersoonLTS klaar voor
jubileumviering

HEERLEN
""Voi- ie Hard- da- 15 18.15 en 21 uur.
18 e '^ Coming to America, dag. 15.30
*'Hj- i. -30 uur- Bambi, wo 14 uur. Ma-
U Ur "^'dnight Run, dag. 15 18 en 20.30
191/15: U2: Rattle and hum, dag. 14.30

n 21-15 ""f- wh° framed Roger
"Ur ll' dag. 14 15.15 19 20.15 en 21.30
V r World aPart- daB- H 18-45 en 21
*n j.^ood morning Vietnam, dag. 18.30__ Uur. Jungle book, wo 14.15 uur.

Uexposities
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Tot nieuwe dirigent van de har-
monie St. David Voerendaal is
de 26-jarige Steven Walker uit
Kerkrade benoemd. Hy neemt
de dirigeerstok over van Paul
Oligschlager.

Dirigentenwissel

Zondag luistert deharmonie olv.
de nieuwe dirigent om 11.15 uur
de mis op in de Laurentiuskerk..

Liesje en Leo Franken-Weijers
uit Vlengendaal 72 in Bocholtz
vieren vrijdag het gouden huwe-
lijksfeest. Het feest wordt om
15.00 uur ingezet met een mis in
de kerk in Bocholtz. De receptie
vindt van 19.00 tot 20.00 uur
plaats in restaurant Stassen aan
de Baneheide.

Gouden paarTijdens een koffietafel in het
Laurentiushuis wordt officieel
afscheid genomen van Paul
Oligschlager. Tevens wordt
Eugène Uerlings gehuldigd in
verband met zijn zilveren presi-
dentschap.

Donderdag staat om 15.30 uur een
officiële huldiging op het program-
ma en tevens wordt dan een ge-
denkboek aangeboden. In dit boek
staan bijvoorbeeld alle namen van
de eindexamenkandidaten sinds
1913, maar ook alle namen van de
personeelsleden in de loop der tij-

den. Vervolgens wordt een geheel
vernieuwd klaslokaal geopend en
van 16.00 tot 18.00 uur volgt een
grootse receptie in de hal van de
school. De leerlingen hebben vry-
dag filmdag en zaterdag volgt een
reünie van oud-leerlingen en oud-
personeel in de school (aanvang

13.30). Zondag draagt aalmoezenier
J. Schreurs, tevens voorzitter van
de Vereniging voor Beroepsonder-
wijs te Heerlen, een mis op in de St.
Pancratiuskerk ter gelegenheid van
het jubileumen maandag 19 decem-
ber staat bowlen voor de leerlingen
op het feestprogramma. Dinsdag is
de jubileumviering met bowlen,
voor het personeel, een speciale op-
voering van het Heerlens Streek-
theater voor de ouders van de leer-
lingen, buurtbewoners, etc. Een
feestavond in De Rousch besluit
deze dag. Woensdag 21 december is
de sluiting van de feestweek. In de
halvan de school vindt dan de trek-
king plaats van de loterij enhet jubi-
leumjaar wordt besloten met een
kerstlunch.

Van onze verslaggever
HEERLEN-De Heerlense LTS aan hetBurg. de Hesselleplein
in Heerlen viert van donderdag tot en met volgende week
woensdag op grootse wijze het 75-jarig bestaan. Al eerder werd
in het kader van dit jubileum een speciale ambachtsmarkt ge-
houden en ook het gebouw dat van de hand is van Heerlens
meest bekende architect Jan Stuyt, stond in de belangstelling.
Maar nu, op de valreep van 1988, wordter feest gevierd in bijna
alle toonaarden.

HERLEN
Wjm 'e Signe, Akerstraat 82a. Werk van
I*-17 eeven- T/m 24/12- Open wo t/m zo
*<*i-k Uur Welterhof, Kennedylaan.
?t>en rfVan André Offermans. T/m 15/1,
Ssm g' 9"21 uur. Stadsgalerij, Raad-
«l o'ein-Werk van PeterWehrens. T/m
7 Uur" di t/m vr 11-17uur, za en zo 14--van {■ °e spiegel. Akerstraat 40. WerkSm,.6eborg Meulendyks. Van 15/12

bert ABP, Werk vanRini Dado,Ro-
Pen Ü van Reets en John Heeneman.- dag 18/12 14-17 uur.

KERKRADE
sWjn ,*Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
*>» j 0 ,lhema 'Natuur. T/m 4/1, open za_ '4-17 uur.

HOENSBROEK
chri; Hoensbroek. Foto'svan Hans

N-. £"" T/m 30/12, open dag. 13.30-17
Sn^N-bank. Werk van Stan Cau-
S* «8 t 15/1>°Pen 916 uur-Fotoe-'e--9UI A Kasteel Hoensbroek. Foto's van

10 10 N°oyer. T/m 27/12, open ma t/m
UUf ft 6" 1330-17 uur,za en zo 13.30-17

a. ,„ "otheek. Pastoor Schleiden-

'' of Werk van Nol Pepermans. Tot
""■ 'Ó onn ma. Wo en do 10-18uur, di en
N»»»_fu uur.

kleuter- en zuigelingenbureau ge-
houden in het Groene Kruisge-
bouw.

" De diabetescollecte bracht
f 146,40 op.n Regioredactie

°stelijk Zuid-Limburg

Voor
x'achten over bezorging

fa (739881)

J7nt°or Heerlen: 739911
(chefrToonen
u.. ' regioredactie) S 425335&?ra9stra

Heerlen)

fe* Wi,,ems,? 04406-15890
£045-422345
* 7UB76UakkerS
b] "toor Kerkrade: 455506

fasf^Camp

Mevrouw Franken (72) had,
naast dezorg voor haar gezinmet
vier kinderen, veel extra werk als
naaister. Voorf 25,- per dag deed
zij verstelwerk. De gouden brui-
degom (78) begon zijn loopbaan
als metselaar, maar stapte in 1938
over naar staatsmijn Wilhelmina.

Afscheid
Na een dienstverband van ruim
45 jaren zal de heer J. van Baal
per 1 januari de VSL verlaten. De
heer van Baal trad in 1943 in
dienst als kantoorbediende bij.
de LTM. Dank zij zijn plichtsbe-
sefen integriteit maakte hij snel
en vaak promotie. Thans heeft
hij defunktie van speciale mede-
werker van het Hoofd Vervoers-
dienst. Bij zijn 40-jarig dienstju-
bileum in 1983 werd hij Konink-
lijk onderscheiden.
De afscheidsreceptie vindt vrij-
dagvan 16.00 tot 17.30 uur plaats
in de kantine van de Centrale
Werkplaats, CBS-weg 15 teHeer-
len.

Schinveld. De kosten zijn f 27.50
per persoon. Men kan zich tot 19 de-
cember laten inschrijven op de be-
kende adressen.

Bingelrade
" Het JJW SJOB gaat vrydag
schaatsen in Geleen. De bus ver-
trekt om 18.30 uur en is rond 22.00
uur weer terug. Voor leden kost
deelname f 5,- en voor niet-leden
f 7,50.

sten op muzikaal gebied kreeg
hij enkele jaren geleden een Ko-
ninklijke Onderscheiding. Thans
brengt 'Opa Bocholtz' zijn ge-
noeglijkste uurtjes door met
voetbalwedstrijden op de tv.

In zijn vrije tijd speelde hij saxo-
foon bij de Bocholtze fanfare en
bij het mynwerkerskorps van 'de
Willemien'. Voor zijn verdien-

" Steven Walker

Jabeek

Merkelbeek" ledereen, die zich verdienstelijk
heeft gemaakt voor de RKONS, is
vrijdag om 20.30 uur welkom op de
feestavond in kantine 'Ons Home.

staan' is een coproduktievan beide
scholen en maakt deel uit van een
kerstprojekt. ledereenis welkom.

Schaesberg
" De leerlingen van van de VSO
'De Linde' en 'Igge Veld' voeren
vandaag om 19.30 uur een kerstmu-
sical op in het H.K.8.-gebouw aan
de Pater Beatusstraat. De musical
met de titel 'Blijf eens even stil-

Heerlen

Onderbanken " In de grote zaal van de Henkhof
houdt JJW 'Ut Achterheukse' zater-
dag de jaarlykse playback show.
Ook niet-ledenzijn welkom.

Geslaagd
Yvon Plagge uit Brunssun
slaagde aan de Ryksuniversitei
Limburg voor de studie Gezond
heidswetenschappen.

Aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen slagde Jos Dresen uit
Molenbergvoor het doctoral exa-
men psychologie.

" De Stichting Ouderen Welzijn
houdt op eerste Kerstdag een kerst-
diner voor ouderen, gepensioneer-
den en alleenstaanden. Vanaf 11.30
uur zijn de deelnemers welkom in
gemeenschapshuis 't Kloeëster te

9 De voetbalvereniging houdt vrij-
dag vanaf 20.00 uur 'hanetoepen' in
de kantine aan de Susterseelerweg.

" Morgen wordt vanaf 14.30 uur

Gouden speld
Vanwege zijn verdiensten op
muzikaal gebied werd de heer
Nic Muitjens uit Nuth onlangs
onderscheiden met de gouden
speld van de St. Gregoriusvere-
niging. Zijn activiteiten ont-
plooide hij voor de St. Bavokerk
en als dirigent van het Matho-
koor.

" Het poppentheater 'Piepmuis'
treedt zaterdag om 14.00 uur op in
de kelder van de basisschool. De or-
ganisatie is in handenvan het jeugd-
en jongerenwerk.

Astrid Curfs(24):’wereldreiziger’achterdeschermen

Up with People houdt
niet op bij de show

# Liesje en Leo Franken-Weijers

" De voorgevel van deLTS aan het Burgemeester de Hesselleplein in Heerlen, waar dekomen-
de week de feestelijkheden rond het 75-jarig bestaan plaatsvinden. Foto: DRIES LINSSEN

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

Foto: WIM KÜSTERS

gastgezin brengt eten en drinken
mee voor zyn gast(en). Vrijdag is
het grootste gedeelte van de
groep vanaf 9.00 uur in de weer
met repetities, vergaderingen en
decoropbouw in de Rodahal. Na
de show geven studenten inter-
views aan jongeren die zich in de
toekomst willen aansluiten by de
groep. Het verdient aanbeveling
dat geïnteresseerden tijdig een
financieel (sponsor)plan uitwer-
ken, want één jaar 'Up with
People' kost bijna 17 mille.

Het koor maakt een muzikale kerst-
reis door de wereld en de tijd. Jean
Lardinois verzorgt de begeleiding.
De entree is een vrije gave.

" Alle Treebeekse zangkoren wer-
ken komende vrijdag mee aan het
traditionele kerstconcert in de Bar-
barakerk van Treebeek. De koren
zullen samen met een groep school-
kinderen, organist Fred de Bock en
harmonie Concordia Treebeek on-
der leiding van dirigent Hardy Mer-
tens om half acht beginnen. De toe-
gang is gratis. Wel wordt een bijdra-
geverwacht voor lopende onkosten.

" De Brunssumse Stichting School
Adoptie-projekt Indonesië houdt
zondag van 12.00 tot 18.00 uur en de
H. Geestkerk aan de Florence Nigh-
tingalestraat te Brunssum Noord -de
Indonesische kerstmarkt 'Pasar Na-
tal'. Van de opbrengst worden -de
operaties bekostigd voor een Oost-
javaans meisje met een ernstige ha-
zelip en een Balinees jongetje met
polio. De stichting heeft inmiddels
80 kinderen onder haar hoede. Zon-
dag kan men inschrijven voor de
adoptie van eenkind. De kosten zijn
tien gulden per maand.

OOSTELIJKE MIJNSTREEK REDACTIE: 739282
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;eAT-DEALER A.C.H.,
'eugrubbenweg 20 (bij
ïahaweg) te Hoensbroek,
el. 045-222455 biedt met
;ar. te koop aan: Seat Ibiza
2 GL '87; Seat Malaga 1.5
JLX'88;Malaga 1.2GL '85;
jeat MarbellaL '87; Subaru
vlini (2x); Subaru 1300
t-drs. '84;Subaru 1800 4WD887 Subaru 1800 GL '85;
subaru 1300 '80; Peugeot
!0f GR '79; Daihatsu 1300
83' Renault R 5'85 en '81;

2105 GL '83 en '82;
Mazda 323 '81 en '78; VW
Derby '77; Hon,da Civic '80
m 76: Opel Kadett '77; Fiat
DQ.ski '77; Fiat Ritmo die-. 80: Talbot Solara GLS

', 81:'Horizon 1.3 GL '78;
Sunbeam 1000 '79; VW

'80; Citroen Visa3T-fe; Fiat 127 '78; Alfa
Su'd 1.5 '81; Mini 1000 '78;
Allegro 1300 '78. Inr. en fin., mog. Donderdag koop-
avond.
Citr. VISA 17 RD diesel,
akt. '85, 75.000 km, BK
rood, nw. voorb., rembl.,
f9750,-. 043-212171 / 045-
-122580.
Ie k. gevr. loop-, sloop-,
SCHADEAUTO'S. Bet.
f4OO- tot ’15.000,-. 045-
-122217.
AUTO VONKEN occa-
sions: geselecteerd - gecon-
troleerd - gegarandeerd.
BMW 316, lpg, '85; Sierra
2.3 L Diesel Laser, '86; Sier-
ra 1.8 L Combi Laser. '86;
Orion 1.4 L. CL '88; Órion
1.6L. diesel '85; Orion 1.6 L.
Gl '83; Escort 1.4 L. Bravo
'88; Escort 1.3 L. laser '86;
Escort 1.6 L. Bravo '84; Es-
cort 1.3L. Bravo '84; Escort
1.1 L. Laser '84; Escort 1.6
L.'Bravo '83; Audi 80 1.6 L
diesel '86: Corolla 1.3L. DX
12,Valve '86; Fiat 1.0 L. Uno
43 '86; Hyundai 1.3 L. Pony
XP '86;Kadett 1.2 L. LS '86;
Kadett 1.2L. LS '85;Kadett
1.6L. diesel '84; Corsa 1.2L.
LS '84; Golf 1.6 L. diesel '85;
PéUgeot 1.5 L. 305 GL '85;
Daihatsu 1.0 L. Charade TS
'8»; Passat 1.6L. 5D CL '84.
Diverse goedkope inruil-
ufagens. Wijngaardsweg 8,
Heerlen/Hoensbroek. Tel.
045-212459.
Autobedrijf PLOUM biedt
te .koop aan: Ford EscortCaoriofet KR 3i nw. model,
12.5Ö0 km, witte kap, ABS,

wit '86; Mercedes 190E
nj: 4iv. opties, kl. rood '83;
BMW M3-urtvoering, div.ejctfa's w.o. leren recaro-in-. elek. schuifd.. sportv.enz:; kl. antrac.met. '84; VW
Golf 1800 GTI 16Vkl. rood
'85; VW Golf CL m. sportv..
kl. wit '87; Ford Escort 1.6
Cf'kl. rood, z. mooi '87;
Ford Sierra 1.6 Laser 4-drs.

rood '83; Ford EscortKR
td. zwart z. mooi '83; VW
.ér cabriolet 1303 SLzlg.st, kl. antrac.met. '73:

FVd Escort KR 3 kl. rood
'82v Fiat Ritmo 65 CL in
toocond., kl. antrac.met.
'84; Mitsubishi Galant sta-
tioncar, kl. zilvermet. '83;
NiSsan Silvia in bijz. goede
staat, kl. goudmet. '81; Opel
Kadett 1.6 diesel i.z.g.st, kl.
wit '83; Toyota Ceüca 2.0
KT liftback, roodmet., in
ërima cond. '82; Lada 2105
fL kl. rood '83; Renault 4

GTL kl. rood '82; Mitsubis-
hi<lalant 2.3 Turbo diesel,
kl groenmet. '83; Ford Tav-

" nus 1.6 GL kl. beige '79.
Verder nog div. goedkope
imruilers. 3 mnd. volledige

untie. financ. mog. APK|
gekeurd. Service in eigen
werkplaats. Autobedrijf
Ploam, Europaweg-Zuid 7,
Landgraaf. Tel. 045-312905.
AUTO LANDGRAAF
ruimt op, kijk en vergelijk:
BMW 732 IM abs., 5-bak
erizv Auto is als nw. groen-
met. '84 ’23.900,-; Opel
Omega 1.8LS m. 5-bak, ste-
reo enz. roodmet. '87’24.750,-; Opel Kadett 1.2

5-drs. 5-bak, 29.000 km
groenmet. '87_7 18.950,-; Ci--s»en BK 16 TRS zilvermet.

ace. 49.000 km '86
.J.500-; Mitsubishi Cor-(fia GSR z.mooie auto,

33.000 km, zwartmet. '86
’"20'.900-; Mazda 626 LX
diesel Sedan grijsmet. als
nw.'B6 ’19.801),-; Renault I

TS 5-bak kl. wit '86 j
’,19.750,-; Volvo 240 diesel
5-bak, stuurbekr. kl. i'86 ’21.800,-; Lancia V 10
Turbo '85; Honda Prelude
EX autom. 1.8 m. stuur-: fia goudmet. '85’5000,-; Volvo 340 GL
diesel Sedan luxe uitv.
grijsmet. '85 ’ 14.900,-;
Opel Senator 2.5 E m.5-bak, LPG, c.d.-uitv..
blauwmet. '84 ’19.750,-;
Opel Ascona 16S 4-drs. kl.
zilver als nw. '84 ’ 10.750,-;
ÜVttd Orion 1.6 Injection
adauifd., stereo, zilvermet.W ’16.500,-; Volvo 240öLE autom., schuifd.,
LPG, centr. v. blauwmet.
'83 ’ 18.900,-; Opel Rekord
2.0 S Luxus uitv. kl. goud-
met z. mooi '84 ’ 12.900,-;
Opel Rekord 2.0 S GL uitv.
m. LPG kl. wit '83

500,-; Opel Ascona 1.6
drs. zilvermet. nw.st. '84 1

-750,-; Opel Ascona 1.6
drs. groenmet., div. ace.

'83 f 9800,-; VW Golf diesel
c kl. wit z.mooi '83 ’ 7250,-;
Triumph TR7 i.z.g.cond. kl.
r-ood '80 ’ 8950,-; Jeep 4*4:
Aro jeep 243 diesel hardtop
kl. rood 79.000 km '85

50,-; Bedrijfswagens;
uki Carry gesloten bus
wit 77.000 km '83

:50,-; Inruilers: BMW
aut. m. LPG groenmet. 1

mooie auto '79 ’5750,-;!
Mazda 323 1.3 blauwmet. 8’2950,-; Mitsubishi Ga-i
lan«<GL Station 1.6 zilver-
met '81 ’3250.-; Ford Tau-nus~ 2.0 L 6-cyi. m. LPG
blauw '80 ’ 1950,-; Volvo
244 DL m. LPG kl. groen
'» ’5750,-; Opel Senator
2aB S autom. z. mooie auto
blauwmet '80 ’ 5950,-;
Öbel Rekord autom. m.LPG kl. groenmet. '80

" '0.-; Honda Prelude
m. kl. zilver '80

JO,-; Pontiac Sunbird 6
aut. kl. groenmet. '79 .
>0,-: Citroen Visa Carte

Noire kl. zwart '80 ’ 1950,-; '"1 Kadett groen '77 IOo_-; «Erkend Bovag- 'pednjf; *Eigen werkplaats; I
anciering zonder aan-
mog.; * Alle keuringen

" ■staan; * Inruil moge-
bjk; * Keuze uit 12-3 mnd.
«rantie; * WN-keurings-n- * Garantie boven

)OÓ,-; Kom vrijblijvend
en vergelijken bij

i Landgraaf. Het adres
wooe de betere gebruikte C
auto.
AUTO LANDGRAAF,
Heerierbaan 74-76, Heerlen.TéL 045-424268-424231. _

s. jdÊÉÊfc Xmmr' Amm\m\ \\m* iß^. .^m\\\\ mmW m\W \\\\vËfö% 7

Jacks 69-r __________üj___i^^k Jacks 39«|
Broeken 39T- 49T- 19e S^___H ______»% Broeken >fcrt 19/

59^- 29r ■■ MÊQ/ Blouses J47* 9/ 1
Blouses 39^49^ I9r A* Truien 15/) i^^T *^

>»*- 29r / U Truien ?** 19/1
-Truienen 39T- I9r |#AnVIIIA Mi> v\ I
sweatshirts >WC- 29r IfIIHIINIa # «ÉÊ
Rokken 19. iVUFhflIIU J^~ \ I

-s*l 29' >^^ ■■AAI
Blazers 39T- 49T- 29, / MII lil i^SWWm- SK. 6*- 39,/ IYIUUI i^S^F^^Glanzende fantasiepanty*/ W"^IÊÈF,

l^^Ê^^Êl^riW^Êï ?X<^\ ~ *W overhemden24ys 15/f
Jacks \ Rokken^ JST- 19/ jBroe^orr^^ 49:- I9r m~ -^ Meisjes mantels 39T- 19/

Overhemden >fIC l ,s <~\ W lÉMHfc^"'''""^^
Truienen i9T- I9r J^V^\--^ * ' W^ -^\
sweatshirts 49T- N^^H^BB^^^ ’r^T^^J^Tji^r^^ verbazend voordelig. W^nI I k. I. * HEERLEN, Promenade 8, W.C. De P/u. HOENSBROEK, \\\m^ri

Morikt 3. MyMSTR/CHT, Franciscus Romanusweg 2, V.C. Noorderbrug. X

Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.

Te k. gevr. AUTO'S en be- :
drijfsauto's, sloop- of scha- !deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742. |

G.V.L
Restauratie

jspecialiseerd in stralen van eiken meubels, auto- <
plaatwerk, velgen etc. Voor inlichtingen: J

045-226000

Nu uw auto VERKOPEN
tegen contant geld, v.a. bwj.
'80. gespecialiseerd in Mer-
cedes, BMW, Opel, Ford.
Spuitwerk of defect geen
bezwaar. 045-414372, ook
's avonds.
CARSHOP automaterialen
levert alle franko thuis, al-
les op gebied van uw auto.
Schaesberg 045-326148.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West Tel. 045-
-411480.

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen
Geevers Nuth

Tel. 045-244242

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

SAAB 900 GLS Sedan '82
kl. blauwmetall., stuur-
bekr.. aut., belist in nw.st.,
’8500,-; Tel. 045-454217.
SAAB 900 GLI '82 kl.
■blauw, Ie eig., i.z.g.st.

’ 8750.-; 04492-3234.
CITROEN BK 14RE '84 kl.
rood 5-bak, bijz. mooi

’ 8900,-; 04492-3234.
MERCEDES 230 E aut. '83
kl. wit, i.st.v.nw.. LPG,

’ 13.500,-; 04492-3234.
Alfa GIULIETTA 2.0 Lusso
m. '82 kl. zwart in perf. st.

’4750,-; 04492-3234.

Te k. BMW 324DW, dia-
mant-zwartmet, veel ex-
tra's, Ie eig., 76.000 km, 045-
-321919 na 18 u. 321742.
Te k. alu. VELGEN 6»/2x14
+ banden BMW nieuwtype

’ 650-; 045-321919.
Te k. FIAT 126 '75 i.z.g.st,
APK 9-89. Tel. 045-422091.
Te k. BMW 323ibwj. '84,
alle extra's, verlaagd, 77.000
km, 045-321919, na 18 uur
321742.
Te k. Suzuki ALTO bwj.
7-'B4, i.nw.st, 36.000 km.
Tel. 045-252731.

GOLF diesel te koop, 1983,
zeer goed. Tel. 04451-1509.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Bovag-garage SCHAEP-
KENS, Klimmenderstr.
110, Klimmen, biedt te k.
aan: NissanKing Cab, bwj.
'86; BMW 318-C bwj. '84;
Audi 80 GLS, bwj. '80; Saab
99 Turbo coupé, ’6250,-.
Te k. NISSAN 160 B 4-drs.
z.m., radio, bwj. '80, APK-
gek. tot '89 ’2250,-;Tstv.nw. Tel. 045-323178.

Nissan DATSUN KW| $
diesel 2.5, 4-w.d. tyPSjdJ
Br. sportwielen, f" c"Strolbeugel. Auto iszffLjr
pleet. Amstelstr. 8, H^ ,
Beersdal.
CHEVROLET &%$ rf
Chevell S.S. bj. '70 t>J
Import USA, P^VR.D.W.-gekeurd Ams y
8, Beersdal-Heerjen^^.
Toyota TERCEL $(,%
APK ’ 1150,-;Renau'»^''80 APK ’ 1250,-; D^Hf,
II bj. '79 APK ’ 145%,^
renweg 248, Heerler' I
Heksenberg.
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Val Van Kempen
in zesdaagse

EINDHOVEN - Een
val van Richard van
Kempen heeft het
klassement van de
marathonzesdaagse
op zijn kop gezet. De
uitglijder kleurde gis-
teravond in Eindho-
ven voor 1500 toe-
schouwers het wed-
strijdbeeld in de twee-
de etappe, die gewon-
nen werd door Frits
Schalij voor Piet de
Boer en Andries Kas-
per.
Het drietal maakte
deel uit van een kop-
groep van acht, die
een ronde voorsprong
had op het peloton en

twee op Van Kempen.
Een technische onvol-
komenheid vormde
de oorzaak van de val
van de torenhoge fa-,
voriet Van Kempen.
De voornaamste pro-
fiteur werd Yep Kra-
mer. Hij mobiliseerde
na de duikeling van
Van Kempen direct
zijn manschappen en
zette de klassements-
leidervlot op een ron-
de achterstand. Bo-
vendien sprintte hij
onderweg naar de bo-
nus van tien punten.

De winst van Kramer
op de,-tweede dag be-
droeg negentien pun-

ten, een 'dodelijk'
aantal voor de kansen
van Van Kempen op
zijn derde opeenvol-
gende eindoverwin-
ning.

Uitslagen: heren: 1. Scha-
lij (Nigtevecht), 2. De Boer,
3. Kasper,4. Ruitenberg, 5.
Kooiman, 6. Pronk, 7.
Boon, 8. Sjaak Bakker, op
1 ronde: 9. Veldkamp, 10.

Kramer, 11. Kromkamp,
12. Kleine, 13. Jakobs.l4.

Korotkov, 15. Verduin, 16.
Veenhof, 17. Pieterse, 18.
Dijkstra, 19. Takken, 20.
Evert van Benthem. Klas-
sement na twee dagen: 1.
Kramer 50 punten, 2.
Kromkamp 41, 3. Schalij
38,1, 4. De Boer 38, 5. Van
Kempen 37, 6. Pronk 32, 7.
Korotkov 31,1, 8. Dijkstra
29, 9. Kleine 27, 10.Ruiten-
berg 23.Dames: 1. Hoogen-
dijk, 2. Moolhuizen, 3. Van
Tol, 4. Keulen, 5. Tompe-
rowska. Klassement: 1.
Hoogendijk 19,1 punten, 2.
Keulen 17,1, 3. Van Tol 14.

Vonk/Mosam moet nieuwe handbaltrainer zoeken

Huub Coorens
stopt abrupt op
doktersadvies
Van onze medewerker

JOHN BANNIER

Fluitconcert
na nederlaag
Smoke Eaters

van Coorens

Onder leidingvan Huub Coorens
klom het Maastrichtse Mosam
vanuit het niets naar de eredivi-
sie. De laatste negen seizoenen
speelt Mosam op het hoogste ni-
veau. Dat het nu wat minder gaat
met de Maastrichtse clubheeft
niets te maken met het stoppen

" Huub Coorens: beslis-
sing om te stoppen was niet
gemakkelijk".

Foto: WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - Huub
Coorens heeft op dokters-
advies gisteravond met on-
middellijke ingang zijn trai-
nersfunctie bij de Maas-
trichtse handbalvereniging
Vonk/Mosam beëindigd.
Het nieuws sloeg als een
bom in bij de handbalselec-
tie van Vonk/Mosam. Coor-
ens was gedurende negen-
tienjaar met hart en ziel aan
Mosam verbonden.

Voorzitter Wil Nieskens: „Huub
heeft aan het eind van vorig sei-
zoen zelf besloten om door te
gaan. Ondanks het feit, dat een
aantal speelsters elders ging
handballen, wilde hij de ploeg
niet in de steek laten. Maandag-
avond heeft Huub Coorens ons
voor de bestuursvergadering la-
ten weten met onmiddellijke in-
gang te moeten stoppen. We
stonden allen perplex. Er is een
spreekwoord, dat zegt: voorko-
men is beter dan genezen.
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„Van mijn huisarts kreeg ik het
dringende advies om het rustiger
aan te gaan doen. De beslissing
om vervolgens met Vonk/Mosam
te stoppen, neem je natuurlijk
zelf. Gemakkelijk is dat zeker
niet. Ik moet een vereniging in
de steek laten, die ik negentien
jaar getraind heb en waarvoor ik
zelf ook gespeeld heb. Logisch
dateen dergelijkebeslissing heel
erg zwaar valt. Ik had misschien
nog wel even door kunnen gaan,
maar dat risico mag ik niet ne-
men," verklaarde de onlangs 50
jaar geworden Coorens zijn on-
verwachte terugtreden.

ons de komende dagen gaan be-
raden".

De spoeling aan handbaltrainers
in het Limburgse is op dit mo-
ment gering. Als mogelijke op-
volgers bij Vonk/Mosam worden
Maria Rouwette en/of Alfred
Hunsdorfer genoemd.

Dit is nu zeker van toepassing.
Coorens kennende had hij het
seizoen zeker af willen maken,
maar iemands eigen gezondheid
staat nog altijd voorop. Hoe we
de leegte opvangen weten we op
dit moment nog niet. Zondag
staat de uitwedstrijd in Gronin-
gen tegen V en K op het pro-
gramma. Mia Starren zal dan als
begeleidster meegaan. We zullen

door fred sochacki

" Fortunees
hoek Frijns zet
Oranje-
vertegen-
woordiger
John van hoen
van de bal.

Foto:
PETER ROOZEN

Bondselftal krijgt
jteqe in wieg gelegd

GELEEN - Ongeloof, onbegrip en
bittere teleurstelling tekende de ge-
zichten van de naar schatting twee-
duizend toeschouwers nadat Smo-
ke Eaters gisteravond een riante 4-2
voorsprong tegen de BP Oilers liet
schieten en vervolgens in amper an-
derhalve minuut door de Friezen
met een 4-6 nederlaag(2-1,1-1; 1-4)
tot figuranten werden gedegra-
deerd.
Het striemende fluitconcert zal de
Daski-boys nog lang in de orenklin-
ken. De wijze waarop een zeer be-
langrijke zege uit handen werd ge-
geven, duidt opnieuw aan dat Smo-
ke Eaters het op cruciale momenten
flink laat afweten. Het team had alle
troeven voor een goede uitgangspo-
sitie op een tweede plaats in han-
den. Maar in Glanerbrook voor
eigen publiek, bleek opnieuw dat
het op het juiste moment het team
niet alleen de broodnodige routine
mist maar ook de concentratie laat
schieten.
Het zag er veelbelovend uit voor de
Geleendenaren. Nadat in de vierde
minuut Nelson handig een pass van
de bezoekers had onderschept en
vanuit deze situatie deEaters op 1-0
zette, leek men het spel in handen te
krijgen. De Heerenveners bleven
angstvallig dicht in «de buurt van
hun uitstekende doelman Polman-

Tuin, en beperkten zich tot sporadi-
sche uitvallen. Nadat in de 16e mi-
nuut Louwers de voorsprong naar
2-0 verhoogd had, leken de Eaters
een makkie te hebben aan detegen-
stander. Ook nadatKoren de achter-
stand verkleinde tot 2-1 was er bij
de thuisclub geen spoorvan paniek
te bespeuren. Alles liep nog ge-
smeerd.
De tweede periode verliep sfeervol
en bracht de toeschouwers hard en
tevens fair ijshockey. Smoke Eaters
had opnieuw succes via Thornton:
3-1. Het aantal kansen, dat de thuis-
club vervolgens opnieuw creëerde
bleef steken in de handenvan de na-
tionale doelman Polman-Tuin. Hij
stopte de meest ongelooflijke scho-
ten. In de laatste periode namen de
Eaters de draad weer op en kwamen
in een pöwerplay-situatie zelfs op
4-2 via alweer Thorton.
Smoke Eaters leek de winst en be-
houd voor uitzicht op de tweede
plaats in handen te hebben, maar in
de laatste twee minuten sukkelden
de Limburgers in slaap. De Fries
Nobel verdween naar de strafbank
en dat was voor de gasten de beken-
derode lap. Met één man minder op
het ijs maakten achtereenvolgens
Hille, Goodall en Geesink (2x) een
einde aan de droom van Smoke
Eaters.

ji^ARD-Toen bondscoach Nol deRuiter zijn licht liet schij-
'ieH°Ver e scriaduwploeg van Oranje kwam hij tot de conclu-
Ce het zogenaamde bondselftal in elk geval een goede startij^e. Los van de 1-3 overwinning in De Baandert tegen For-
£ a Sittard was de rechterhand van Thijs Libregts bijzonder
j,sPreken over de verrichtingen van het verdedigingsblok.

Sp cd Rutten, John de Wolf en Mark Verkuyl hebben goed ge-
i^eld en laten zien dat ze inderdaad dicht tegen de A-selectie
I zitten," concludeerde De Ruiter.

DEN BOSCH - De Arrondisse-
mentsrechtbank in 's-Hertogen-
bosch heeft de plaatselijke prof-
voetbalclub BW Den Bosch een
voorlopige surséllance van betaling
verleend. De stemming van de
schuldeisers over de definitieve ver-
lening is bepaald op woensdag 1
maart 1989. BW Den Bosch ver-
keert reeds geruime tijd in financië-
le problemen.

" ALKMAAR - De vijf AZ-suppor-
ters, na de wedstrijd AZ -DS'79
scheidsrechter Van Mierlo molesteer-
den en daarvoor tot 500 gulden boete
werden veroordeeld, zullen opnieuw
voor de rechter moeten verschijnen.;
De Alkmaarse officier van justitie F.
Visser is het niet eens met het vonnis,
dat de politierechter de AZ-aanhan-
gers afgelopen vrijdag heeft opgelegd.
In overleg met de advocaat-generaal
bij het gerechtshof te Amsterdam
heeft hij gistermiddag tegen dit von-
nis hoger beroep aangetekend.

Geldnood bij
BW Den Bosch

MINSK - Toine Brouwers blijft de
best geplaatste Nederlander tijdens
het internationale damtoernooi in
Minsk. Brouwers kwam in de ne-
gende ronde remise overeen met de
Sovjet-dammer Korsjov.
De Brabander, diemet elfpunten de
gedeelde vijfde plaats bezet, is nog
een punt verwijderd van een inter-
nationaal meesterresultaat. De kans
dat Brouwers in Minsk een groot-
meesterresultaat haalt, moet gering
worden geacht. De eis is negentien
punten. In de zeven resterende par-
tijen treft hij nogal wat grootmees-
ters.
Stand: 1. Presman, Baljakin, Korsjov en
Mitsjanski 12 punten, 5. Korenevski, Vatoe-
tin, Brouwers en Gantwarg 11, 9. Palmer en
Van der Wal 10, 11. Katsj 8, 12. Mikolze en
Palouch 7, 14. Sawczyk 6,15. Recj 4, 16. Kei-
taO.

Brouwers dicht
bij meester-

resultaat

L
W^dere woorden dit drietal
tesu- lr»houd gegeven aan het gees-
Wt*d Van de technische staf in
teie " -Ik kan mevoorstellen dat en-
'an. sPelers uit deze groep de trip
tiee et Nederlands elftal naar Israël
IeR^Uen maken", vervolgde Nol
Sa !ter- »En daarom is het ons al-
% v ■te d°en. We hebben een lijst
ww 'Jfendertig spelers, die in aan-tal g-n8 komen voor het bondself-
hïtwnnen twee wedstrijden zal die
Kim; worden ingekrompen tot
r°tn«t en daarmee wordt in de toe-
in (jf* verder gewerkt. Het ligt zelfs
9ati d bedoeling ook internationaal

« sla8 te gaan. Frankrijk kent
Nrs k^ gelyk elftal en dat wordt>
fejirinc. y nly«t in februari, onze vol-
v^tegenstander".

r ———^—^—^~-'"ï'iill? Sittard-Oranje Bondselftal
la*n~i 31 Eijkelkamp 0-1. 58. Van
83 r (.Penalty) 0-2. 80.Liesdek e.d. 0-3.
VVeiJners 13- ScheidsrechterHobé.
Vtu„ wers 1500
Li^ï"" Sittard: Körver, Maessen,
(46 J. " Frijns, Boessen, Mordang'
c lavt ken >- D""t. Reijners, Lens,

46 Griffith), De Vries.
cU>r "se'ftal: Hesp (Fortuna, 71. Van
öe ty°"w, Vitesse), Sturing (Vitesse),
">l p, f <Groningen), Rutten (Twente,
Atte '°mP, Utrecht), Verkuyl (Ajax),
°ordi S (Haar'"). Barendse (Feyen-
Ourp' Boerebach (Roda JC, 46. Van
JC) 2 Pen Bosch),Van Loen (Roda
ten'i4 ykelkamp (Groningen, 46. Vel-. Pfa„ eta*), Rob Witschge(Ajax, 46.

h_

?t dre^. doelgroep van De Ruiter en
i aantf ondanks de 1-3 zege in De
Saink niet al te trefzeker over"
e 1 m' volgens De Ruiter tema-

L^aaret het feit dat het team niet op
ad 'QlngesPeeld was. Een kwartierverstTrai\Je' nodig om over de mis-

tens tn?en heen te stappen, alvo-
8erak aarzelende combinaties te

Ho' DaarbÜ kreeg het selectie-van J*e helpende hand toegestoken
ps,thuisPloeg. Fortuna Sittard

£1 de Hl riiet van plan het bondself-
uJmschroeven stevig aan te

wUde ."
nkel sPits John Clayton

I^^ ziji» belofte aan doelman

De vele wissels, in de pauze toege-
past, kwamen hetspel zeker nietten
goede. Wel de produktiviteit. Het
bondselftal dat via René Eijkei-
kamp voor de pauze al had geprofi-
teerd van een misverstand tussen
Loek Frijns en doelman Chris Kör-
ver, werd na de hervatting nog na-
drukkelijk aan treffers geholpen.
Marcel Liesdek maakte onnodig
hands, waardoor John van Loen
vanaf de stip de score kon opvoeren.
De Fortuna-libero eiste bij Oranjes
derde treffer zelfs de hoofdrol op
door Marcel Peepers voorzet in
eigen doel te schoppen. Roger Reij-
ners scoordeFortuna's tegentreffer.

Clayton groeide uit tot de beste spe-
ler in De Baandert maar werd, nadat
hij drie keer tevergeefs had ge-
poogd, halverwege het duel naar de
kant gehaald. „Ik heb hem zaterdag
tegen Veendam veel te hard nodig",
luidde de verklaring van trainer
Hans van Doorneveld. „Ik durfde
geen risico's te nemen, want mijn
selectie is al erg krap".

Ruud Hesp gestand doen. De Schot
had zijn Fortuna-ploeggenoot - gis-
teravond in Oranje-dienst - een
doelpunt in het vooruitzicht ge-
steld.

Oppositie Limburg
van tafel geveegd

KNWU zet herstructurering door

Nol de Ruiter kwam tot de conclu-
sie dat het probeersel nog wat aan-
passing behoeft. „Enkele spelers
van PSV waren er niet bij, terwijl
ook de Fortunezen op mijn lijstje
ontbraken, omdat ze vanavond te-
genstander waren. Juul Ellerman
bijvoorbeeld hoort zeker thuis in dit
elftal. Hij zou in aanvallend opzicht
dit elftal sterker maken." Sterker in
elk geval dan gisteravond toen He-
racles-spits Volkert Velten deplaats
van Eijkelkamp had ingenomen.
„Hem was het niveauverschilaan te
merken", vond Libregts' assistent.
„Het tempo ligt op dit niveau bedui-
dend hoger dan in de eerste divisie.
Daar kan hij in allerust een bal aan-
nemen. De handelingssnelheid is er
een stuk lager en daar had hij tegen
Fortuna moeite mee". begroting", meende de Friese afge

vaardigde Jongsma.

GELEEN - Het herenteam van Her-
schi/V en L plaatste zich gister-
avond voor de achtste finales om de
Nederlandse handbalbeker middels
een royale 26-14 overwinningop het
Haagse Hellas. Het duurde echter
tot de tweede helft voordat V en L
definitief afstand kon nemen van
Hellas.
In deeerste helft bleefde standzelfs
tot vijf minuten voor rust gelijk (6-
-6), maar twee treffers van Wil Ja-
cobs brachten V en L op een 8-6
voorsprong. Die marge van twee
treffers, 9-7, stond ook bij rust op
het bord. Na de pauze was het snel
bekeken voor V en L. Via 14-8en 20-
-11 werd de uiteindelijke 26-14 zege
behaald. Bart Wanders was met ne-
gen treffers het succesvolst bij V en
L.
Overige bekeruitslagen: Loreal-E
en O 24-27 en Seijst-Quintus 17-16.

Herschi/V en L
bekert verder

UTRECHT- De Koninklijke Neder-
landse Wielren Unie heeft gister-
avond in Utrecht tijdens de 75ste
Algemene Vergadering besloten de
wielerbond met ingang van 1 maart
1989 te splitsen in vier zelfstandig
opererende sectoren: de secties
amateurwielrennen, beroepswiel-
rennen, toerfietsen en fietscross. De
vier afdelingenkrijgen, ondanks op-
positievan enkele districten, tien af-
gevaardigden in de Unieraad, het
overkoepelende orgaan van de sec-
toren. Over drie jaar moeten de af-
delingen self-supporting zijn. De
districten Limburg, Gelderland en
Friesland maakten tijdens de verga-
dering duidelijk moeite te hebben
met komende zetelverdeling in de
Unieraad.

Fortuna-selectie
Wordt aangevuld

jeugdspelers

stuurgroep in juni de toezegging
kreeg de vastgelegde hoofdlijnen
verder te ontwikkelen. De districten
hebben destijds goedkeuring gege-
ven als er in december een finan-
cieel plaatje voor de komende ver-
anderingen aanwezig zou zijn. Daar
is een commissie mee bezig. In fe-
bruari is dat rond. Nu zou alles op-
nieuw moeten veranderen. Dan
hadden we ons dat werk kunnen be-
sparen", meende Rombouts.

Jochems was het niet eens met de
constatering van Rombouts, dat de
herstructurering in juni al definitief
was vastgelegd: „Er is tijdens de
vergadering niets besloten. De be-
sluitvorming over de ontvlechting
van de sectoren zou pas in decem-
ber volgen."

Bij de stemming, die nogal wat voe-
ten in aarde had, bleek dat de voor-
stellen van de drie dwarsliggende
districten niet op een meerderheid
konden rekenen. De algemene ver-
gadering schaarde zich achter de
voorstellen van de stuurgroep de
KNWU te splitsen in vier divisies
(met de verdeling vier x tien leden
in de Unieraad) en ging akkoord
met de daarvoor noodzakelijke ver-
andering van de statuten.

ring de plannen voor de komende
jaren op tafel legde. „Het voorstel
van het district Gelderland raakt de
essentie van de voorstellen. Ander-
halfjaar werk zou voor niets zijn ge-
weest. Bij aanvaarding van dit voor-
stel valt ons hele bouwwerk in el-
kaar", betoogde voorzitter Rom-
bouts van de stuurgroep in zijn ant-
woord.

Hij steunde daarmee het voorstel
van zijn collega Jochems uit Gelder-
land om slechts drie afzonderlijke
divisies aan te wijzen, waarbij de
amateurs en professionals in één
tak zouden worden ondergebracht.
De beroepssector zou in die con-
structie slechts vertegenwoordigd
worden door vijf<in plaats van tien
leden. De overige vijftien plaatsen
zouden door de amateur-afdeling
worden ingenomen.

Van onzeQ,^erslaggever
SARD-HansVoó* oorneveld is

hariTt
bmnen. afzien-

de* $d uit te brei-trai«DeP°rtuna-'ner, is mede door

Wim Koevermans in
het begin van dit sei-
zoen en Pier Tol on-
langs met een smalle
selectie komen te zit-
ten. Vandaar ook dat
hij gisteren uitblin-
ker John Clayton

de verkopen van

Meijer, beiden
jeugdspelers, snel bij
de A-selectie te voe-
gen".

Franssen en Eric

stander john de
Wolf het harde duel
niet schuwt. Het is
voorts mijn bedoe-
ling om Johnnie

voortijdig naar de
kant haalde. „Ik
moet zuinig op hem
zijn. Tegen Veendam
is Clayton hard no-
dig. Ik wilde geen ri-
sico's nemen temeer
omdat zijn tegen-

„De sector beroepswielrennen telt
ongeveer 200 licentiehouders, de
amateurafdeling rond de 10.000. Als
de kleinste poot van de KNWU de-
zelfde zeggenschap krijgt, kan dat
grote gevolgen hebben voor de toe-
komst van de amateur-afdeling, bij-
voorbeeld bij het vaststellen van de

De afgevaardigden van de betref-
fende districten voelden er weinig
voor de sectie beroepswielrennenin
de nieuwe structuur evenveel
macht te geven.

De tegenstand van de districten viel
verkeerd bij de stuurgroep, die de
herstructurering al anderhalfjaar in
voorbereiding heeft en in junibij de
buitengewone algemene vergade-

„Ik vind het triest dat enkele distric-
ten de voorgestelde structuur nu
weer willen veranderen, terwijl de

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad Sport

Fortuna aangename sparringpartner voor geesteskind van Libregts
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Uzoekteen onvergetelijk
kerstgeschenk.
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Wij verrassen u met de
| laatstebundelvan Carmiggelt

Tijdens zijn leven heeft Simon Carmiggelt heel wat spaarrekening (Systeem Sparen noemen we dat) of
harten gestolen. En doorzijn verrassende verhalen leeft door een Rentevast Spaarplan te openen. Als val auto-

Carmiggelt nog steeds voort in de gedachten van velen. matisch spaart of u heeft al een Rentevast Spaarplan,
Bij Spaarbank Limburg vindt u dit jaareen waardige her- dan hoeft u alleen maar uw maandelijkse spaarbedrag
innering aan deze schrijver: de laatste verhalenbundel met f. 50,- of meer te verhogen.
van Simon Carmiggelt. Dit onvergetelijke kerstgeschenk Kom dus even langs bij een van van onze kantoren,
heet 'Lachen kost niks' en is geïllustreerd door Peter Dan verrassen wij u met de laatste bundel vanCarmiggelt.
van Straaten. U kunt ook kiezen voor een spaarpremie van f 7,50. De actie duurt

U komt in het bezit van dit unieke boek doorons tot 31 december 1988.

voor de feestdagen opdracht te geven om maandelijks —
automatisch minimaal f. 50,- over te maken naar een Spaarbank lllTlburg 5

i Kmken SpaarbankLimburg
Kantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt. Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond, Sittard (3), Tegelen, Vaals,
Valkenburg,Velden,Venlo (3) en Venray.

Te k. VW GOLF D '79
’3900,-; Opel Kadett '80

’ 4500,-; Kadett caravan '78
’2200,-; Rekord 1900 N '79
’2400,-; Mitsubishi Galant'80 ’2800,-; Sapporo 1600
'79 ’2500,-; Datsun Sunny

’2900,-; Renault 5GL^Bl ’ 2950,-; Toyota Ce-
Uca liftback '78 ’2100,-;
Honda Civic '81 ’3900,-;
Mazda 323 '77 ’ 1300,-; Tau-
'nus Ghia 6-cyl. '80 ’ 2900.-;
Corolla '77 ’ 1500,-. Oude
"Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf. Tel. 045-311078.
Ford Orion 1.6 L met lpg
'85; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs. '85; Opel Ka-
dett diesel '83; Opel Kadett
1300 '84; Ford Sierra 1600

Opel Kadett 1.3 LS
'36- BMW 316 4-drs. '86:
Opel Kadett 1.2 S '80; Opel
Rekord Berlina 2 L 113;
Ford Taunus 1600 Bravo
'ai; VW Golf 1300 '80; Suzu-
ki Carry Minibus grijs kent.
'83; Ford Granada '80; VW
Passat '80. Auto's met Bo-
vag garantie. Inruil en fi-
nanciering. APK keurings-
station. AUTOBEDRIJF
Stan Weber, Baanstr. 38,
Schaesberg. 045-314175.
Mooie zuinige Toyota CO-
ROLLA automaat, 100% in
orde, APK 12-2-'9O, ±

’ 775.-. Haesenstr. 34
Schaesberg.
Te k. BMW 728 aut., bwj.
1978. schuif, kanteldak,
Grundig stereo install.,
electr. buitenspiegels, lpg,
APK, voor en achter kop-
steunen. Vr.pr. ’ 4750,-.
Te1.045-41518L na 18.00uur
045-229242.

GARAGEHOUDER opge-
let. Nieuwe zaak in automa-
terialen, op al onze art. zijn
garantiebepalingen, kom
even vrijblijvend binnen.
Koffie is klaar. Carshop,
Pieterstr. 6, Schaesberg.
Tel. 045-326148.
Nu bellen en het wordt di-
rect gebracht, dit alleen bij
carshop grooth. in automa-
terialen, garagehouders
vergelijk kwaliteit en prijs.
CARSHOP, Pieterstr. 6
Schaesberg. 045-326148.
Opel KADETT C bwj. '79,
APK '89, i.z.g.st ’1750,-.
045-713883.
Tek. Ford SIERRA bj. dcc.
'82 apk 11-'B9, gave auto,
prijs ’12.250-. Tel. 045-
-752011.
HONDA Integra '87; Mitsu-
bishi Colt '87; Ford Escort
CL 1300 '87; VW Polo Cou-
pé Sprint '86; Opel Kadett
13S '85; FiatUno 55 '84; VW
Golf 1600 '83; Toyota Corol-
la '83; Audi 80 18S '88:
BMW 316 i'87; BMW 316
'87; BMW 318 i '85; BMW
316 4-drs. autom. '85; BMW
524 TD '85. Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey 47-49
Geleen. Inruil. Garantie. Fi-
nanciering, tel. 04490-44944.
Uw adres voor APK-keu-
ring, alle autoreparaties.
Opel OMEGA 2.0 I, '88; Ka-
dett 16 S GT, '85; Kadett 1.3
LS sedan, '86; Kadett 1.3
LS, '85; Kadett 1.2 LS, '85;
Kadett 1.2 S Hatchback,
'83; Kadett Caravan 1.2 S,
'84 en '81; Corsa 1.2 S luxe,
'84; Fiesta 1.1 L, '83; Peu-
geot 405 GL, '82. Automo-
bielbedrijf Denneman,
Raadhuisstraat 107, Huls-
berg.

VOLVO 245 GL stationcar.
'84, Ie eig., kl. wit, lpg, veel
access., ï.nw.st, ’ 18.000,-.
04492-3234.
ALFA 75 2.0, '86, Ie eig., kl.
wit, stuurbekr., ’20.000,-.
04492-3234.
MERCEDES 280 S '82, kl.
antraciet, lpg, led. inter.,

’ 19.500,-. 04492-3234.
Te k. Ford ESCORT 1300,
bwj. dcc. '79. Dr. Schepel-
straat 19, Gulpen.
Tek. gevr. loop- + SLOOP-
AUTO'S, tel. 045-751399.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW enz. Robby's
auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen 8.V.,
m-en verkoop, Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 634915.
Te k. weg. omst. mooie VW
JETTA LS automatic kl.
beige, bj. eind '81 APK tot
'89 alles 100%, vr.pr.’ 4750,--, Ernst Casimirstr, 2, Ka-
kert-Landgraaf.
Te k. prachtige MERCE-
DES 230 TE (stationcar geel
kent.), met veel extra's, bj.
nov. '81 (gunst. pr.). Bern-
hardstr. 12, Munstergeleen.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100- tot
’5000,-. 04490-43481.
ROVER 2300 S kl. met-
blauw, a.nw. LPG ’ 7250,-;
Tel. 04492-3234.
OPEL REKORD 2.0 S '84
kl. brons. LPG a.nw.

’ 11.750,-; Tel. 04492-3234.

LADA 2105 GL '83, kl.
rood, i.z.e.st, ’2750,-. Tel.
045-421207.
VOLVO 340 GL '80. metall.
bruin, als nw., ’ 3750,-. Tel.
045-420650.
Te k. mooie ALFETTA 2.0
eind '79, APK gek. Vr.pr.

’ 3200,-. Tel. 045-259603.
Te k. HONDA Accord se-
dan bj. '78, pr. ’400,-. Tel.
045-311051.
Koopje BMW 528 ibj. '81,
zeer mooi, mr. mog. Cau-
merweg 38, Heerlen.
Moet weg Opel KADETT 5
D bj. '80, mr. mog. Caumer-
weg 38, Heerlen.
Meisje of VROUW gevr.
voor rijdend kaasbedrijf op
de markt, enkele dagen +
hele zaterdag, tev. hulp
inde huish. gevr. voor enke-
le uren p.w.Tel. 045-312318.
Te k. TOYOTA i.z.g.st. Apk,
met veel access. bj. 1977.
Tel. 045-244691.
Opel KADETT City '78,
i.z.g.st. Tel. 045-711656.
Te k. HONDA Civic bj. '79
apk nov. '89 ’1450,-. Tel.
045-728454.
Te k. Honda ACCORD 5
versn. bj. '79, apk, ’ 1450,-.
Tel. 045-728454.
AUDI 100 Avant 5-drs. bj.
'79, apk i.z.g.st. ’1450,-.
.045-720951.
Te k. Ford SIERRA 2.3 D
Laser, bj. '85, div. extra's,
wit, 5-drs., inruil mogelijk.
Tel. 04406-12453 Nieuwe-
weg 38, Valkenburg.
Te k. Ford ESCORT 14 CL
bj. 5-'B6, wit. 24.000 km,
sportief uiterlijk, ’ 18.250,-.
Tel. 045-252357.

VW SCIROCCO GT type
'80, lpg, APK, ’ 3500,-. 045-
-720951.
KADETT type 12 hatch-
back, '81, zeer mooi. Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.

ITe k. OpelKADETT hatch-
back 12N, bjw. '80, vr.pr.

’ 3750,-. Tel. 045-228283.
Mooie goed onderh. Toyota
STARLET de Luxe, bwj.
'eind. '78, vr.pr. ’1250,-.
Tel. 045-422610.
Te k. GOLF GTI bwj. eind
'77, apk, i.z.g.st. Vr.pr.
’3500,-. Koekoekstr. 11
Heerlen-Noord. Tel. 045-
-218386.
PEUGEOT 305 m. '82,APK
tot okt. '89, mooie auto.
Vr.pr. ’2650,-; Tel. 045-
-4231)63.
MAZDA 323 i.z.g.st., bwj.
'81, APK, weg. omst. Tel.
045-420048.
Te k. VW Polo bwj. '76.
Vr.pr. ’ 350,-; APK '89. Pa-
ter Vaessenstr. 7 Hoens-
broek.
Te k. Opel ASCONA 16,
bwj. '77, i.z.g.st., APK tot
5-8-89. Vr.pr. ’1850,-; Tel.
045-228294.
Te k. Ford ESCORT 1.6L
5-drs. 1982. Tel. 045-243634.
VW Passat 5-drs. luxe sta-
tioncar, bwjr. 8e mnd. 1984,
blauwmetall., Ie eig. 70.000
km + onderhoudsboekje,
i.st.v.nw. Tel. 045-270999.
Te k. VW KEVER, i.z.g.st.,
APK, '73. Tel. 04499-3398.
Te k. MAZDA 323, '77. Van
Ostadestraat 14, Sittard.
Koopje, Volkswagen
GOLF 1977, APK 5-5-?89,

’ 1450,-. Tel. 045-229560.

VOLVO 340 GL, '80,

’ 3500,-; Toyota Corolla,
'80, ’3750,-; Volvo 360
GLS, '83, ’9750,-; Volvo
240 GL, '81, ’ 7250,-; Volvo
264 GLE, '80. ’5500,-;
BMW 316, '82, ’8250,-; Ci-
troen GSA Pallas, '81,

’ 1750,-; Honda Prelude,
'80, ’3500,-; Mini Special,
'80,’ 2250,-; Ford Granada,
'82, ’6750,-; Ford Transit,
'80, f 1750,-. Oirsbekerweg
27, Oirsbeek. 04492-3582.
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.
Tek. Ford ESCORT 1.6 die-
sel bj. '84. Inr. mog. Cau-
merweg 70, Heerlerbaan.
Te k. gevr. LPG-TANK v.
Volvo 360, 2 ltr. Tel. 04498-
-55634.
Koopje RENAULT 11 GTL
bj. '85. Inr. mogl. Caurfter-
weg 70, Heerlerbaan.
Te k. MAZDA 323 bj. '77,
apk tot 10-'B9 t.e.a.b. Tel.
045-259664.
Te k. Opel KADETT 4-drs.
bj. '79, blauwmet., rad./cass.
APK, i.z.g.st. ’2150,-. 045-
-210435.
Te k. Opel KADETT 12N,
type 80, 5-drs., nwe. ban-
den, i.z.g.st. Vrpr. ’ 3950,-.
Heerlerweg 80 Voerendaal.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.

KORTING'
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korting nog af van de laagste |
prijs op het prijskaartje.

LA DILIGENCE Vanavond

4* * 4# RENDEVOUZ
<TWPW BENNY NEYMANeen begrip in Limburg __^_\
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Pikant detail is dat in Geleen van-
avond de sterkste defensie (V en L)
stuit op de meest scorende aanval.
De prominente rol van de Geleense
ploeg heeft tot nu toe vrijwel alle in-
siders verrast. Weliswaar werd de
selectie in de breedte versterkt,
maar de ernstige blessures van de
basisspeelsters Cecile Leenen en

Herschi/V enL voert op dit moment
de ranglijst aan met twintig punten
uit tien wedstrijden. SEW volgt met
twee verliespunten op zak. Een zege
van V en L zou de ploeg van trainer
PietKivit in een riante positie bren-
gen met het oog op een eventueel
landskampioenschap. Bij een
Noordhollandse overwinning keert
de spanning in de eredivisie volle-
dig terug. " HEERLEN - Vanaf 1 januari

worden de nieuwe spelregels voor
het volleybal, zoals die zijn aageno-
men tijdens het wereldcongres in
Seoel, van kracht voor alle geledin-
gen van de Nederlandse Volleybal
Bond. Het district Zuid Limburg
organiseert vrijdag 16 december in
het Nationaal Sport Centrum te
Sittard (aanvang 20.30 uur) een bij-
eenkomst voor alle belangstellen-
den, waarbij een nadere toelichting
wordt gegeven. Naast een aantal
andere onderwerpen,zal BèrMaijs,
voorzitter van de arbitragesectie,
een regeluitleg geven en de daarbij
behorende interpretaties door de
scheidsrechters. Voorts zal een de-
monstratieset gespeeld worden
volgens het Rallie-Point-System,
de modus waarin straks elke barra-
ge (vijfde set) wordt afgewerkt.

" KEULEN - Jürgen Kohier zal
FC Köln aan het einde van het sei-
zoen verlaten. De 23-jarige voor-
stopper van het Westduitse elftal
ging niet akkoord met een salaris-
verhoging van 110 procent.

Bayern München
en VFB Stuttgart zijn wel bereid
astronomische bedragen voor de
international te reserveren.

"evve] h'me i allemaal nog geen her-
tstonrf Van de euforie. die in 1977
ide h toen Didi Thurau gedu-
aiicp k kwart van de Tour de
'deliiu geel droeg, blijkt toch
elren Welke ontwikkeling het
lakt rf n k'J de oosterburen door-
i Van P net secretariaat in Keu-
'eide door Manfred Böhmer
u.n ,Profsectie meldt mevrouw
fenj at er volgend jaarzeker van
Duit gen misschienzelfs veer-
is dpSe Profs sprake is. Zon aan-
kt" Tvoorbije jaren niet meer be-

feft'k-- er vergeüjking: Nederland
"Una 90 profs, België circa 130.

Van onze sportredactie

HEERLEN - De 'turn-topsport' in Limburg ligt platweg ge-
zegd al jaren op zijn gat. Een nijpend gebrek aan geschikte ac-
commodatie blijkt de voornaamste rem op de verdere ontwik-
keling van de turn(st)ers. Ook aan het wedstrijdbeleid schort
nog het een en ander. De fusie verleden jaartussen de provin-
ciale(LKGB) en nationale bond (NKGB) heeft in het Limburgs
turnklimaat nog (te) weinig verandering teweeg gebracht. Re-
den voor een aantal trainers en sporters om opnieuw de
noodklok te luiden en te pleiten voor een regionaal trainings-
centrum. „Anders kunnen we het turnen als wedstrijdsport in
onze provincie voor eens en voor altijd vergeten", zo luidt de
noodkreet. Kortom, het wordt hoog tijd dat er eens spijkers
met koppen worden geslagen.

meteen van de hand gewezen. „Het
project kost al gauw een half tot een
heel miljoen gulden. Daarvoor is
geen geld aanwezig; mede omdat de
bond het turnen voor Jan en Alle-
man wil openhouden en daarom
lage contributies hanteert", luidt de
toelichting van trainer Ben Vallen
(Swentibold Sittard).

'l>sf S zal ook in de nabije toe-
estjj een bepaalde groep uit het

DroiSilde voornamelijk
a^ezen blijven op zesdaagsen

tconr re haanactiviteiten, maarersJ; .Sent renners in grote weg-
d gr" ls voor het eerst na lange
"aalf dan de afdeling pistiers.
lUnd an maken deel uit van bui-
tte,- oe merkenteams: Rolf Gölz,
K) ansler (beiden SuperCon-
id'v i.ftomas Dürst (Panasonic),
n T„ aPPes, Remig Stumpf (bei-
"a) V i.

a)' Christian Henn (Car-
le' j[wlkerDiehl, Roland Günther
■hwir, cc hij het Amerikaanse
iet;:e"n de loonlijst), Raimund

' hetV eter Hilse (beiden Teka)
üst fRAa° Hartmut Bölts-Marcel
is£*>- „Hennie Kuiper", al-
f neon e 0t' "heeft voo^opig met
ikt. i«rofs overeenstemming be-
UitsianHgen hiervan komen uit
*hen in' namelijk Bernd Gröne,
erner o°rgen- Guido Eickelbeck,
ü*Rai auff> Werner Wüller, Da-

eneï,riJwe NePP> SePP Holz"
b Bölts, de broer van

P^Plet lts- De Ploeë wordt ge-
blf M^ door de Nederlanders
6tals uorman enFred Hopman, die
Wg v""n teamgenoten pas met me-

en 7,n *■ januari de profstatus

Afgelopen weekend werd de ernst
van de situatie nog eens duidelijk
onderstreept. De 29-jarige John
Franken liep tijdens de salto-trai-
ning een dwarslaesie op. Was er een
valkuil aanwezig geweest, dan was
er vermoedelijk niets gebeurd. „De
accommodatie in Limburg is rond-
uit slecht", bevestigt turner Peter
Frissen (25). „De turners worden in
hun bewegingen' beperkt omdat er
geen valkuil is. Gaat er iets fout, dan
ook goed". Een probleem vormt ook
het aantal beschikbare zaaluren.
„De Nederlands kampioen, Jan
Mantel, traint circa dertig uur per
week. Ik moet me behelpen met een
tiental uren per week. Simpelweg
omdat ik bijna nergens terecht
kan".
Jaren geleden al werd het idee ge-
lanceerd om in Sittard, nabij het
sportcentrum, een permanente
turnaccommodatie neer te zetten.
De uitgewerkte plannen werden uit
financiële overwegingen echter

Het centrum zou in eerste instantie
zijn bedoeld voor een select turnge-
zelschap (circa 30 personen): jon-
gens en meisjes die de echte top (de
A-lijn; het turninternaat Papendal)
net niet halen, maar wel ver boven
verenigingsniveau uitsteken. „Een
voorbeeld is Monique Storeken. Ja-
renlang heeft ze op Papendal mo-
gen trainen. Die centrale trainingen
zijn na de fusie vervallen en daar-
door viel Storeken automatisch te-
rug op het armzieligeverenigingsni-
veau. Dat werkt demotiverend. Wil
er Limburg straks tijdens kam-
pioenschappen een woordje mee-
spreken, dan moet er op zeer korte
termijn nog iets gebeuren", meent
Jan Bremen (Eendracht Kerkrade).

1Dn'
et gelne wielerkringen ziet men
6rsPWSZlns als nadeel, dat Kui-
iglcmpnf s gevoig van de nieuwetj^entermg niet mag deelne-

Een goed geoutilleerd trainingscen-
trum is een primaire voorwaarde.
Daarnaast zal ook het beleid van de
bond en van de verenigingen moe-
ten worden omgeturnd. „Er zal een
samenbundeling van krachten moe-
ten komen. Brunssum alleen al telt
zeven verenigingen", aldus Vallen.
Jan Bremen voorziet wat die sa-
menwerking betreft nog enkele pro-
blemen. „Wie neemt immers de lei-

ding? Wie verzorgt de trainingen?
Je komt dan al snel terecht in de.
'dorpspolitiek'. Maar dat zijn pro-
blemen die later uit de weg geruimd
kunnen worden."
„Op bestuurlijk niveau wordt de
turnsport nog gezien als een gym-
zaalsport en niet als een sporthal-
sport. Ook dat zal moeten verande-
ren", meent Vallen. Er moet een sec-
tie wedstrijdsport komen, waarin

ook trainers zitting hebben, zodat
de turners en turnsters tijdig op de
hoogte zijn van wedstrijden. Nu
gaat er immers nog veel te veel in-
formatie verloren. Maar laten we
eerst hopen dat er een goedeaccom-
modatie komt, want anders zal er
hier nooit boven verenigingsniveau
uitgeturnd kunnen worden", ver-
woordt Vallen de wens van veel
sporters.

Biljartdriedaagse met top-kadristen

Sibbe ’trefcentrum’
„Ik geloofechter dat we de komen-
de vijfjaar niet op een aansluiting
met de top hoeven te rekenen".

het driebanden. „Onze vereni-
ging zorgt voor een goede op-
vang van de jeugd. Ik denk dat
dat het geheim van onze kwali-
teit is." Met Wiel Rouwet be-
schikt BV Sibbe zelfs over een
eigen officiële bondsjeugdtrai-
ner.

KERKRADE- Een sterk Roda JC 2
behaalde een verdiende 3-1 zege op
Den Bosch 2. Vooral in de eerst helft
was Roda JC de dominerende ploeg
en nam in die fase door doelpunten
van Michel Haan en Mikel van der
Linden een 2-0 voorsprong. Na de
hervatting een meer gelijkopgaande
strijd en beide ploegenkwamen nog
een maal tot scoren. Voor de thuis-
club scoorde Hub Smeets terwijl
Grim voor de gasten de eer redde:
3-1.

NIJMEGEN - Het reserveteam van
MVV behaalde gisteren een ver-
diende zege op NEC 2. In de eerste
helft was MVV de betere ploeg en
nam in de 7e minuut de leiding door
een doelpunt van Hermans: 0-1.
MW bleef domineren en acht mi-
nuten later verhoogde Heinemans
de voorsprong tot 0-2. Na de wissel
probeerde NEC de bakens te verzet-
ten en in de 52e minuut bracht
Abels de spanning terug door 1-2 te
scoren. NEC bleef drukken, maar
de MW-verdediging hield stand.

Reserves Roda
op schot

Verdiende
zege MVV 2

Tussen de competitiebedrijven
door houdt BV Sibbe elk jaareen
aantal invitatietoernooien. Jac-
ques Hendriks: „Voor groot en
klein. Aan het kampioenschap
van Sibbe doen veertig mensen
mee. Dat is een aardigheidjevoor
iedereen die een keu kan vast-
houden, tot en met de pastoor."

- Het tijdperk waarin West-Duitsland met
nandjevol renners present was in klassiekers en etappekoer-
jjfvoorbij. Tegelijk met het afscheid van Didi Thurau, die ja-
«fig het gezicht van de wielersport in de Bondsrepubliek be-
de> hebben liefst zestien amateurs besloten tot overstap naar

erd| de .S ategorie. Bernd Gröne en Christian Henn zijn de aan-
oers. Bij de Olympische Spelen in Seoel veroverden zij nog

'er en brons!

Het feit, dat in de Bondsrepubliek
meer werkgelegenheid komt voor
profs is in ieder geval óók een gun-
stig aspect. „Rund urn den Hennin-
ger Turm blijft een grote uitstraling
behouden", zegt men op het secreta-
riaat. „Daarbij zijn nog enkele ande-
re van-stad-tot-stad-koersen op het
programma verschenen, zoals Rund
urn Wiesbadem, deGP van de Wein-
strasse in de buurt van Neustadt als-
mede een driedaagse rond Stutt-
gart. Voeg daarbij de reeks criteria
om de Coca Cola-trofee en de Ronde
van Beieren volgens de open formu-
le, derhalve met profs én amateurs,
en het is duidelijk, dat wij in de lift
zitten.Wie weet-heeft dit alles tot ge-
volg, dat straks ook weer de Ronde
van Duitsland wordt georgani-
seerd."

men aan de twaalf eendagswedstrij-
den om de wereldbeker.
„Vooral omdat Kuiper uitsluitend
over profdebutanten beschikt is het
beter om niet meteen te hoog te
mikken", aldus Poot. „Er zijn ge-
noeg andere grote en middelgrote
koersen waarin ervaring kan wor-
den opgedaan. Tevens zijn daarin
punten te verzamelen voor het mon-
diale puntenklassement zoals dat
door de FICP, de profsectie van de
internationale wielrenunie, wordt
opgemaakt. Belangrijk is uiteraard
of de geldschieters van het team
voldoende geduld kunnen opbren-
gen."

Uw door het formeren van een„e merkenploeg, die onder lei-s van Hennie Kuiper komt te
otón °rdt de Sroei van het Prof-"n onderstreept", zegt Wimnamens de Belangenvereni-■ van Westduitse beroepsren-
rk>='m oot is een in Dortmund
&n n e Nederlander, die al veleïlerl Detrokken is bij de prof-
stonHrt mdc Bondsrepubliek,

i d
nd onder andere aan de basis

en L m.atie Rokado, die in de
Nad utig aan de weg timmer-

t Kaernand had hij bemoeienis
orhfu , s Racing Team, waar-
h Penalve Didi Thurau ook Roye^«m is uitgekomen.
eWu^gelyking met specifieke
iaar , den gaat niet °P"> zeSX hÜ'
llz vooral na de opmars van Rolf

lisde de g°ede resultaten
imu °y Kappes, Hartmut Bols en
Qramd Dietzen (laatstgenoemde
°rjed Ronde van Spanje, red.)
i ovp uman mdc straatweer pra-
<e s

, het cyclisme. De Olympi-
den p°essen van Gröne en Henner een schepje boven op." " DORDRECHT - Epi Drost,

wiens contract aan het einde van
het seizoen afloopt bij eerste-divi-
sieclubRBC, werdt de nieuwe trai-
ner van DS'79, waar hij ook nog als
speler actief is geweest. De oud-iri,-
ternational, die furore maakte bij
FC Twente, volgt Simon Kistema-
ker op. Kistemaker heeft onlangs
bekend gemaaktzijn verbintenis in
Dordrecht niet te willen verlengen:

Limburgse turners
luiden noodklok

# „Turners worden
in hun bewegingen
beperkt omdat er
geen valkuil is.
Gaat er iets fout,
dan ook goed",
waarschuwt Peter
Frissen.

Foto: DRIES LINSSEN

" BRUSSEL - De Belgische oud-
wereldkampioen André Malherbe.
die bij een ongeluk tijdens derally
Parijs-Dakar verlamd raakte, keert
in de motorsport terug als begelei-
der van zijn landgenoot Georges
Jobé. Malherbe mag momenteel
twee of drie dagen per week het
ziekenhuis verlaten. Hij verwacht
komend seizoen het gros van de
Grand Prix-crosses bij te kunnen
wonen.

" GOTHENBURG - Tottenham
Hotspur heeft de Noorse doelman
Erik Thorstedt van IFK Göteborg
overgenomen. Volgens de voorzit-
ter van de Zweedse club is Spurs-
manager Terry Venables naar Lon-
den teruggekeerd met een con-
tract, dat alleen nog door deEngel-
se bond moet worden goedge-
keurd. Details over de transfer wil-
de hij nietkwijt De 26-jarige Thor-
stedt speelde51 keer in het Noorse
nationale team.

Rijst uiteraard de vraag wie een en
ander moet betalen. De trainers op-
perden het ideeom de contributie te
verhogen, maar dat vindt de bond
weer niet billijk. „De sectie wed-
strijdsport vormt slechts een klein
groepje binnen een groot geheel",
zegt de heer Femer namens het
nieuwe provinciale bestuur. „Een
bond zal altijd tussen derecreanten
en de toppers door moeten laveren.
Doe je meer voor de recreanten en
dat zijn er zon 17.000 in Limburg,
dan komen de toptrainers in het ge-
weer en andersom geldt precies het-
zelfde. Niettemin weten ook wij be-
stuurders dat het uiterst demotive-
rend werkt als je talenten niet kunt
uitbuiten. Ook wij zijn daarom op
zoek naar een oplossing voor de
problematiek".

SIBBE - Biljartvereniging Sib-
be, die dit jaar met haar vijfen-
twintigjarig jubileum een 'zilve-
ren' carambole scoorde, stoot
deze week sportjaar 1988 naar
een effectvol einde met een sterk
bezet kadertoernooi. Vrijdag om
13.30 uur doet profwielrenner
Peter Harings de 'aftrap' in de
vorm van puntgave acquitbal,
waarna acht kadristen in de spel-
soorten 57/2 en 38/2 tot en met
zondag op de prijzen mikken.
Strijdtoneel van het jaarlijkse
kersttoernooi met landelijke ver-
maardheid is café Romantica,
waar Jacques Hendriks als een
van de kopmannen van BV Sib-
be de keu zwaait.

Dopingcontroles
Duits voetbal
allen negatief

■ ULEM
v. de m Al! e doping-controles,

huWestduitse voetbalbond
<*ft nlt

u seizoen in de Bundesliga
lev°erd,Iev°erd, zijn negatief uitge-an (je <rat deelde de voorlichter

'aar d *P°rthogeschool in Keulen,
ekende deskundige Man-r zijn t

nike resideert, gisteren mee.e H in Hc^u tQe bij negen wedstrij-
-6 Verf afdeling en zes in
6tiOrne Bundesliga steekproeven
Ners n" Telkens moesten tweeeven 2Per team een urinestaal af-

-1 einn J Werden een kwartier voor
R^gevuT van het duel door het lot

oridi<jri ♦ sloot in april onaange-
fbrUik gaan controleren op het

sniL an verboden stimulerende
et bete.jrsterkende middelen ins^J-aalde voetbal.

„Bij ons wordt nog het ouder-
wetse café-biljart gespeeld. Zo-
maar een partijtje of competitie-
sport op het scherp van de snede.
Gezellig, maar het gaat wél om
de punten," caramboleert Jac-
ques Hendriks over twee ban-
den.

Het kersttoernooi is van zwaar-
der kaliber. Johnny Rottier
(Kloosterzande) en René van
Hinthum (Rosmalen) maken
deel uit van het Nederlands top-
kader. Paul Hanssen (Roer-
mond) en Harrie van de Boog-
aard (Tegelen) zijn Limburgse
meesters in de partijen over 225
caramboles. Ger Holka (Land-
graaf), die als kunststoter veel
heeft afgekeken van Jean Bes-
sems en een vaste plaats verover-
de in de nationale eerste klasse,
slaat als all-rourider ook in het
kader een goed figuur. Zelf heeft
BV Sibbe komend weekend drie
ijzers in het vuur met de routi-
niers Wiel Rouwet, Tony Houten
en het 19-jarige talent Ron Rom-
pelberg.

" Wiel Rouwet, biljarttrots
van Sibbe.

Foto: WIDDERSHOVEN

Helmond Sp. 2 Eindhoven 2 1-4
Willem II 2-VW 2 1-i
Roda JC 2-Den Bosch 2 3-1
RKC 2-RBC 2 2-0
NEC 2-MVV 2 1-3
PSV 2-NAC 2 2-1
NAC2 12 8 2 2 18 25-15'
VW! 11 7 2 2 16 26-16
PSV 2 12 7 2 3 16 30-11
RKC 2 12 7 2 3 16 26-16'
Willem 112 11 6 2 3 14 19-13
Roda JC 2 11 6 2 3 14 20-18
Fort. Sittard 2 10 4 1 5 9 18-18'
Eindhoven 2 11 4 1 6 9 19-30
Helmond Sp. 2 13 4 1 8 9 27-32
MW2 11 4 0 7 8 22-36
NEC 2 11 3 1 7 7 21-20
Den Bosch 2 11 3 1 7 7 20-27
RBC2 12 2 1 9 5 11-31
Programma:
Dinsdag 20 dcc. 19.30 uur:
Willem II 2-MW 2
Roda JC 2-NEC 2
Fort. Sittard 2-Den Bosch 2

Zelf behoorde hij twee genera-
ties tot de top van de Limburgse
kaderspelers. „Maar ik ben over-
gestapt naar het driebanden.
Onze club heeft zó veel sterke
spelers, dat we gemakkelijk twee
teams in de hoogste klassen op
de been kunnen houden." Het
kaderteam van BV Sibbe dat op
het hoogste Limburgse peil
speelt, bestaat uit Tony Houten,

Wiel Rouwet en Ron Rompel-
berg. Jacques Hendriks en zijn
teamgenoten Jan Brouwers,
Paul Hendriks en Ger Muur-
mans tikken de BV Sibbe naar
een vooraanstaande positie in
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In onze snowroom kunt u meer dan
70 soorten kurkparket bewonderen.5 van naturel tot witte marmerkurk. van

» zwevend kurkparket tot kurkplavuis. H
b U zult versteld staan van de enormeü variëteiten die wij m huis hebben.5 Bovendien voeren wij naast de
j aantrekkeli|ke Argus collectie, ook de
■ bekende merken zoals: Corket. Thole H
~ en Solida Vraag vrijblijvend een
■ pnisopgave Al vanal ’ 12,50 per m 2

KURHCENTRÜN
Akerstraat 32A■ Heerlen 045-718562

Res. divisie C

SPORT KORT

sport

Handbaltopper
V en L-SEW

Landstitel staat vanavond centraaleoel springplank voor Duitsers naarprofpeloton

Opvolgers Thurau
staan in de rij

door wiel verheesen

GELEEN - In de eredivisie zaal-
handbal bij de dames wordt van-
avond om 20.15 uur in sporthal Gla-
nerbrook te Geleen de absolute top-
per tussen koploper Herschi/V en L
en landskampioen SEW gespeeld.
Beide teams hebben, halverwege de
competitie, al een zodanige kloof
met de achtervolgers geslagen dat
de landstitelvrijwel zeker bij de Ge-
leense of de Noordhollandse club
terecht komt.

SEW ging als favoriet nummer één
van start en geldt ook nu bij insiders
nog altijd als de te kloppen ploeg.
Niet alleen was het team van trainer
Martin Kohier vorig seizoen heer en
meester in de nationale competitie;
bovendien werd de selectie afgelo-
pen zomer ook nog eens versterkt
met international Esther Hageman.
SEW is dan ook met zes speelsters
hofleverancier van het nationale
team.

Nicole van Thor gooiden kort voor
de start van de competitie flink wat
roet in het eten. De ploeg bleek ech-
ter tegen een stootje bestand en lap-
te alle donkere voorspellingen aan
haar laars.

Limburgs dagblad

" Rolf Gölz droeg een be-
langrijk steentje bij aan de
popularisering van de be-
roepswielersport in West-
Duitsland.

Foto: PETER DEJONG:

Geschikte accommodatie had ongeluk John Franken kunnen voorkomen

Turbo
’sTobsport door dick

bruynsteyn
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Te k. FORD Granada 2300
nieuw model m. radio en
cass.. sportwielen bwj. '81
Lz.g.st., APK-gek. tot '89
’2650.-: Tel. 045-323178.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Motor van FORD Fiesta te
koop. Tel. 045-322206.
Opel ASCONA 1.6 S, bwj.
'83, 90.000 km, i.g.st.,

’ 10.750,-. 045-412409.
Te k. VW LT 31, pr.n.o.t.k.
Apollolaan 54 Landgraaf.
Te k. Toyota CARINA,
APK gekeurd, met gasin-
stall.. bwj. '81. i.z.g.st., vele
extra's. Inr. kl. auto mogl.,
’2750,-. Tel. 045-463364.
CARSHOP automobielen,
dagelijks open. Do. koop-
avond. Pieterstr. 6 Schaes-
berg. Tel. 045-326148.
Uitlaten, waterpompen,
frictiesyst., remsyst. Alles
met 30 tot 40% korting. Car-
shop, Pieterstr. 6 Schaes-
berg. 045-326148.

Te koop 2de hands BROM-FIETSEN, bromfietsspe-ciahst Math Salden Lim-
bricht
Te k. YAMAHA DT rood-
/wit, zeer mooi ’ 1500,-. Na
18.00 uur 045-425951.
te k. ZUNDAPP bj. '81
te.a.b. Tollisstr. 22, Bruns-
sum

Eldorado Spaubeek, elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week Bonjour.
Tel. 04493-4193.
EENZAAM, doeer wat aan.
Bel huw.rei.-bem.bur. Ge-
luk. 04498-54604 of 045-
-211948.
Alleenst. gesch. man. 53 jr.,
vast werk, getrouwde kin-
deren, dierenvr., zkt. een
all.st. VROUW 45-55 jr
geen bar- of uitg. type. Doel
eerl. vriendsch. evt. samen-
wonen. Alle br. ret. Br.o.nr.
HK 611, Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
J. man, 27 jr.. zkt. kennis-
mak, met leuke jonge
DAME. Ben i.b.v. auto en
vast werk. Voor een ser. re-
latie op te bouwen. Br.o.nr.
LA 020, L.D., Fr. Erenslaan
4. 6371 GV Landgraaf.

Net stel 40-50, voor
VRIENDSCHAP en uit-
gaan. Bel 045-272093 na 18
u.

Weggelopen KATER (rood)
halflang naar, naam Sheba,
witte vlek onder hals + wit-
te poten. Terug bezorgen
tegen beloning. 045-464351.
Verloren witgouden OOR-
BEL met brihantjes enpa-
rel. Centr. Hrl. of A.H. Teg-
.bel. t.t.b. Molenbergln. 46
Heerlen.

De KERSTMAN bij u op
bezoek? Tel. 045-719451 (na
16.00 uur).
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.

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

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

Vanaf 1-12-1988 t.m. 31-12-1988 bij aankoop van een nieuwe

MAZDA 626
Pakket 1 pakket 2
— radio-cassette — 4 winterbanden— finish line 500 Of 185/70/14— achterspoiler plus velgen— achterspatlappen

GARAGE HENSGENS
mm Kruisweide 3 - Nieuwstadt - Te. 04498-53055
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Servetten 12* 9."

VROOM SDREESMANN VW
I Aanbieding geldig t/m za. 24 december 1988 ofzolang devoorraad strekt
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U.C/UUI öUüy
Geef kleur aaï
uwfeestdage*

Speciaal voor de feestdagen heeft Decorette een winkel vol inspirer*'
woonideeën. In diverse stijlen en kleuren die u uitnodigen om naar hartelus'
kombineren. Bijvoorbeeld met vloerbedekking, gordijnstof, behang, zonwering
verf. En bijpassende woonaccessoires niet te vergeten. Want die heeft Deco^k

Decorette van Wersch, Heerlen, Bongerd 19, tel. 045-713581
Decorette de Parel, Brunssum, W.C. de Parel, 17, tel. 045-273266. $

Decorette deBijenkorf, Hoensbroek, Kouvenderstraat 59-61, tel. 045-2^Decorette\Verfhuis, Sittard, Limbrichterstraat 4, tel. 04490-15Q8u

Decorette geeftkleur aan jefrgj^
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