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Walesa ziet
kans op
akkoord

£SCHAU - De leider van het
r°den vrije vakverbond Soli-
st in Polen, Lech Walesa, ziete kans voor een akkoord met

Het begin van bespre-
p* tussen de leiding in Polene vakbonden is nu 'zeer dicht-j"Er moet alleen nog een punt
' 'Worden gezet," zei hij op een
Conferentie in Gdansk.

Jlent te kunnen worden gepraat: .Pluralisme en 'een plaats voor
pariteit*, maar niet alleen daar-, doch vooral ook over de econo-
.er> andere zaken. Als 'nieuwene nten' noemde Walesa de fei-
ctat hij voor de Poolse televisie

en naar Partijs kon
**■" Maar als de regering in War-
*ü mij daarmee wil losweken
.""ijn achterban dan vergist zij
""""ei Walesa. In Parijs heb ik po-
duidelijk te maken dat ik vecht
". stalinisme en niet tegen com-

als zodanig.

Referendum
Over grondwet
in Hongarije
|f.uAPEST - De Hongaarse be-

zal zich in 1990perreferen-
* over een nieuwe grondwet
Jjjfn uitspreken. Partijleider, 'y Grosz kondigde dit giste-
u**n na een zitting van het cen-
?'comité, het 'parlement' van"""«ij.

_
* noemde de volksraadpleging

[l'orm van dubbele controle op
J*6rnocratische karakter van de

e constitutie. De ontwerpwet
Jjan_elijk eerst door het parle-
il moeten worden goedgekeurd.
Jpgrijkste onderdeel is de defï-
jÏÏ*g van de positie van politieke
JJen. inclusief de communisti-,. In de huidige grondwet, nog
i^end uit de stalinistische pe-
j> Wordt de partij de leidende

ü
°egekend. In principe kan de

grondwet Hongarije een
partijenstelsel geven. Eigen-

LT'^dt de partij datniet nodig, zo
*■* Grosz duidelijk, 'maar als
Publieke opinie vindt van wel,

H ?*Jn we gereed om de uitdaging
* nemen.

w eerste versie van de nieuwe
zal komend jaar onder-st z _n van maatschappelijke dis-

lüle: „Elke organisatie, ieder indi-
/"Kan er zijn mening over geven
cfeigingsvoorstellen indienen,"
*-? Grosz. Aan het socialistischVj**ter van de Hongaarse samen-
tj[? kan echter niet worden ge-
_' evenmin aan de internationa-

ls oplichtingen van Hongarije, al-ge partijleider.

Hetweer
BOMBER
«^.frontaal systeem ligt bij-
Vk DovenLimburg zodat er
D , bewolking is, waaruit af
L°e enige lichte regen of
L. egen valt. In de avond
>«t "-*■* bewolking weer dik-
ta borden, gevolgd door
Jjw *f en toe regen. De wind

* ïak tot matig uit westelij-
*H,'chting en de maximum-
'^a ratuur *s ' graden. Na
*'t wag komen we tijdelijk in

e ,ucn* met la6ere
\ QaStemperaturen en af en
SJ;e« bui, bij een matige
\Westelijke wind.
Ta,. *eer informatie over het
W'n Limburg kunt u bellenf.'122346.KjAAG:
VkP: 08*43 onder: 16.29
C °P* 12.46 onder: 00.10
fC*EN:"£’" 08.43 onder: 16.29

12.58 onder: 01.35

Ook minder specialisten weg in Limburg

Ziekenhuizen mogen
meer bedden houden

Van onze Haagseredactie
DEN HAAG - De Limburgse zie-
kenhuizen hoeven minder bedden
in te leveren dan de ongeveer vier-
honderd die aanvankelijk waren ge-
pland. Ook zullen er in Limburg
niet zoveel specialistenplaatsen
wegvallen als in eerste instantie
werd gevreesd. Dat staat in een brief
die staatssecretaris Dees van WVC
gisteren aan het provinciebestuur
heeft gestuurd. Hoeveel ziekenhuis-
bedden en specialistenplaatsen er
in Limburg nu exact moeten ver-
dwijnen, moet nog worden uitgere-
kend. Landelijk gezien hoeven er
1380 bedden en 200 specialisten-
plaatsen minder weg dan eerst de
bedoeling was.
De meevaller is te danken aan een
wijziging in het beleid van Dees. De
staatssecretaris heeft de zogenaam-
de planningshorizon verschoven
van 1990naar 1995.Dat betekent dat

de provincie bij de berekening van
het aantal in te leveren ziekenhuis-
bedden en specialistenplaatsen uit
mag gaan van de te verwachten be-
volkingssamenstelling in 1995. Vol-
gens Dees zal de komende vijfjaar
bijvoorbeeld het aantal bejaarden
en Aids-patiënten behoorlijk stij-
gen. Een en ander neemt echter niet
weg dat met de beddenreductie ge-
woon in 1990 moet worden begon-
nen.

Het provinciebestuur van Limburg
had de brief van Dees gisteren nog
niet ontvangen. „We weten wel dat
er een schrijven onderweg is. Dui-
delijk is dat we ons huiswerk gro-
tendeels opnieuw moeten maken.
Het zal wel een paar dagen duren
voordat we becijferd hebben hoe-
veel ziekenhuisbedden en specialis-
tenplaatsen we minder hoeven in te
leveren", aldus een woordvoerder
van de provincie gisteravond.

Ook Nederlands
disconto omhoog

AMSTERDAM - Nederland heeft zich giste-
ren aangesloten bij een renteverhogingen die
diverse Westeuropese centrale banken, waar-
onder de Bundesbank, aankondigden. Met
ingang van 16 december gaan de tarieven in
Nederland over de hele linie met een half
procent omhoog.

Als reden voor de verhoging noemt de cen-
trale bank de stijging van de rentetarieven in
binnen- en buitenland. De laatsteweken is de
geldmarktrente in het buitenland belangrijk
omhoog gegaan. De geldmarkttarieven in
ons land hebben de rentestijging in het bui-

tenland gedeeltelijk gevolgd. Om te voorko-
men dat de officiële tarieven in Nederland te
zeer zouden achterblijven bij de markttarie-
ven acht de bank een tariefsverhoging nood-
zakelijk.

Het is de vierde achtereenvolgende keer

sinds afgelopen zomer dat de tarieven in Ne-
derland omhoog gaan. De laatste keer was op
26 augustus. Toen volgde Nederland de
Bondsrepubliek maar gedeeltelijk. De Duit-
se verhoging van een half procent werd in
ons land toen gevolgd door tariefsstijgingen
van een kwart procent.
In de geldmarkt was men niet verbaasd over
de maatregel van De Nederlandsche Bank.
Het was in dit gevaleen kwestie van het vol-
gen van de marktontwikkelingen. Overigens
constateerde men in geldmarktkringen een
verdere stijging van de geldmarkttarieven na
de aankondiging van deverhoging.

Ziekenfondsraad gebruikt nieuw wetsartikel

ZZLonder curatele
MAASTRICHT - Het Ziekenfonds Zuid-Limburg in Maas-
tricht is gisteren door de Ziekenfondsraad onder curatele ge-
steld. Het bestuuren de directievan ZZL mogen vanaf 1 janua-
ri hun bevoegdheden slechts uitoefenen na goedkeuring door
en met inachtneming van opdrachten van de door de raad be-
noemde bewindvoeder, L.L. Marselis. Dat heeft deraad gister-
avond meegedeeld.

Het is de eerste maal dat gebruik
wordt gemaakt van een nieuw arti-
kel 68a in de Ziekenfondswet, dat
formeel nog geen kracht van wet
heeft omdat het nog door de Eerste
Kamer moet worden goedgekeurd.
Opvallend in het besluit van de Zie-
kenfondsraad is dat het bestuur van
het ZZL onder de nieuwe situatie
nog vele van zijn bevoegdheden
heeft overgehouden en dat de direc-
tie voor vrijwel alles toestemming
van de bewindvoerder nodig heeft.

Het nieuwe wetsartikel schept de
mogelijkheid in te grijpen wanneer
dusdanig wanbeheer plaats vindt
dat het functioneren van het zieken-
fonds in gevaar komt. De bewind-
voerder wordt benoemd met een
maximum van twee jaar en de Zie-
kenfondsraad kan zijn mandaat ver-
lengen met telkens een jaar. Voor
schade dieontstaat doordat directie

of bestuur zich niet houden aan de
richtlijnen onder decuratelestelling
zullenzij persoonlijk verantwoorde-
lijkworden gesteld.
Het is duidelijk dat Marselis, die
weliswaar 'bewindvoerder' werd
genoemd sinds hij enkele maanden
geleden voor het eerst naar Maas-
tricht afreisde, maar feitelijk slechts
een soort onderhands bemiddelaar
was, bij de Ziekenfondsraad om
grotere bevoegdheden heeft ge-
vraagd omdat hij de zaak vanuit die
positie niet aankon.
Geen van de betrokkenen was gis-
teravond bereikbaarvoor het geven
van een nadere toelichting. De
meeste hebben trouwens van de
Ziekenfondsraad te verstaan gekre-
gen dat lekken naar de pers niet zul-
len worden gewaardeerd.
De Ziekenfondsraad heeft gecon-
stateerd dat een conflict bij ZZL
(ongeveer 400.000 verzekerden)
heeft geleid tot een impasse in de
onderlinge verhouding tussen het
bestuu-* :.n 'le stichting enerzijds
en de directie, de staf en de onder-
nemingsraad anderzijds. „Door die
impasse dreigt een toestand te ont-
staan waarin het ziekenfonds zijn
taak niet meer naar behoren ver-
vult."
Het conflict heeft onder meer te ma-
ken met de opstelling van de ZZL-
directeur in het overleg met de zie-
kenhuizen in Maastricht. Dat over-
leg is geruime tijd geschorst ge-
weest omdat de ziekenhuizen de di-
recteur verweten dat hij onder an-
deren geen onderhandelingsruimte
gaf. Deze affaire leidde tot spannin-
gen tussen directeur en bestuur van
het fonds.

Gasexplosies
verwoesten

negen huizen
WIESBADEN - Bij gasexplosies in
het plaatsje Eltville-Niederwalluf
nabij Wiesbaden zijn gisteren negen
huizen verwoest. De Westduitse po-
litie deelde mee dat één dood kind,
een 10-jarig meisje, was geborgen.
Terwijl de politie en reddingswer-
kers tussen de puinhopen op zoek
gingen naar eventuele andere
slachtoffers, werden alle bewoners
van de nieuwbouwwijk geëva-
cueerd. Volgens zegslieden bij de
politie in Wiesbaden zouden de wo-
ningen in een nieuwbouwwijk een
voor een in de lucht gevlogen zijn.
Inmiddels is duidelijk dat de explo-
sieveroorzaakt werd door een tech-
nisch mankement in de leiding.
„Het gas kon ontsnappen omdat
een van de ventielen niet meer goed
sloot," zo verklaarde een woord-
voerder van het gasbedrijf Rhein-
gau AG.

" In dit huis in Eltville-Niederwaüuf, een van de negen die door gasexplosies werden getroffen
vond een 10-jarig meisje de dood.

Oproep VN tot internationale vredesconferentie
VS: gesprek met PLO
vandaag al van start

Van onze correspondent
WASHINGTON - Het gesprek tus-
sen de Verenigde Staten en de Pa-
lestijnse Bevrijdings Organisatie
(PLO) zal mogelijk vandaag al in
Tunesië beginnen. Max Kampel-
man, de specialeraadsman van het
Amerikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, heeft dat giste-
ren gezegd. Kampelman zei dat de
Amerikaanse ambassadeur in Tu-
nesië en de man die namens de VS
met de PLO zal praten, Robert Pel-
letreau, al met het PLO-hoofd-
kwartier in Tunis heeft gebeld
voor een afspraak. Een eerste ge-
sprek, aldusKampelman, zal voor-
al gaanover procedurele kwesties.
Pelletreau zal daarna drie hoofd-
punten inbrengen, zo zei Kampel-
man. Hij zal zeggen dat de dialoog
de speciale banden tussen Israël en
de VS niet zal aantasten, dat het ge-

sprek de bedoeling heeft om te lei-
den tot een vredesconferentie, en
dat terroristische activiteiten het
einde van de kontakten zullen bete-
kenen.

De Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties heeft gisteren met
overgrote meerderheid een resolu-
tie aangenomen waarin wordt opge-
roepen tot een internationale vre-
desconferentie over het Midden-
Oosten. De resolutie werd met 138
stemmenvoor aangenomen; deVer-
enigde Staten en Israël stemden te-
gen.

In een afzonderlijke resolutie wordt
kennis genomen van de proclamatie
van de Palestijnse staat door de Pa-
lestijnse Nationale Raad op 15 no-
vember. Met ingang van 15 decem-
ber zal in de administratie en de tek-
sten de naam 'Palestijnse Bevrij-
dingsorganisatie' worden vervan-
gen door 'Palestina', maar dit bete-
kent geenerkenning van de VN van
een Palestijnse staat.

Het Europees Parlement heeft gis-
teren in Straatsburg de regeringen
van de twaalf EG-landen gevraagd
de Palestijnse Bevrijdingsorganisa-
tie PLO onmiddellijk te erkennen
als Palestijnse regering in balling-
schap. Het vroeg echter niet met zo-
veel woorden om erkenning van de
staat Palestina, die onlangs door de
PLO in Algiers werd uitgeroepen en
inmiddels door een zestigtal landen
is erkend.

" Zie ook pag. 3en 5

Stramien
De groep werkte volgens de politie
volgens een oud stramien in de fles-
sentrekkersbranche. Eerst werd het
vertrouwen van de leveranciers ge-
wonnen door perfect gekleed te ver-
schijnen in dure auto's en niet al te
grote bestellingen te doen die
prompt werden betaald. Als de leve-
ranciers het gevoel kregen met goe-
de klanten van doen te hebben wer-
den grote bestellingen gedaan die
na de aflevering niet werden be-
taald.

Op die manier werden de bedrijven
onder meer partijen vlees, telecom-
municatie-apparatuur, computers
keukeninrichtingen en relatiege-
schenken afhandig gemaakt. De
goederen werden besteld op naam
van de nepbedrijfjes Eggen en Part-
ners en Eggen-marketing in Neer-
beek. Na levering van de goederen
bij een loods aan de Fattenberg-
straat in Neerbeek verdwenen die
snel in dezwarte circuits. De politie
heeft er niets van teruggevonden.

vandaag
# Hogere

omzetten
in bedrijfs-
leven pagina?

# Auto-info
pagina 9

# Onderzoek
naar spijbelen

pagina 17

sport

" Soren Lerby
aangehouden

pagina 21

" Hofman te duur
pagina 21

" Olympiakos
hekelt politie

pagina 23

Zes ton aan
goederen

verdwenen
BEEK - Drie mannen zijn door de
politie opgepakt en opgesloten om-
dat ze er van worden verdacht een
groot aantal bedrijven in Neder-
land, West-Duitsland en België voor
600.000 gulden aan goederen te heb-
ben afgetroggeld. Ze zouden dat
hebben gedaan onder het mom van
een eigen nepbedrijf] es in Beek.

De 45-jarige Marcel Houben, die
zondagavond 4 december in zijn
woning in Echt werd vermoord,
blijkt vanaf juli jl. de nepbedrijfjes
te hebben overgenomen. Hij is daar-
voor ook al eens aangehouden ge-
weest, maar rond half november
weer op vrije voeten gesteld. Het
staat echter niet vast of deze activi-
teiten iets met zijn dood te maken
hebben gehad.

Het merendeel van de goederen is
via allerlei kanalen voorgoed ver-
dwenen. De rijkspolitiegroep Beek-
Nuth heeft samen met rechercheurs
van omliggende groepen en met de
justitiële dienst van het district
Limburg maandenlang aan het on-
derzoek gewerkt.

Oud-wethouder J.F. van Melick
(50), de voormalige Roermondse po-
litieman L.J. (37) uit Hom en H.E.
(27) uit Roermond vormden de spil
van de bende die van omvangrijke
flessentrekkerij wordt verdacht.
Twee andere Limburgers zijn ook
aangehouden geweest maar in ver-
band met hun geringere betrokken-
heid al weer op vrije voeten gesteld.

(ADVERTENTIE)

Limburgs meest
komplete juweliershuis

KI. SMutr. 4. M. Brugitr. 11-13. MintrlcM
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Raadhuisplein 17, Heerlen
Tel. 045-711060

(ADVERTENTIE)

Ejpaß Kom genieten van onze nieuwe collecties. Van
laf «-g£J--l gyßinKjiSim Provence, sierlijke ontwerpen in een groot aantal
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tE^SS!*^ Meubelfabriek Oisteiwijk
pwißillï^,J: Hetverrassend nieuwe wonen.

1 Reinaldstraat 9, Valkenburg (L),tel. 04406-13925



quote
„Ik hadnooit gedacht het zo ver
te brengen. Toen ik begon werd
er gezegd: 'Je bent net zo goed

■als jevolgende plaat' of 'Rock&
■ roll is muziek van de duivel en
'heeft geen blijvende waarde.
Maarhiersta ik, dertig jaarlater,
\en mijn liedjes hebben hun
waarde behouden. Dat vind ik

■enorm. Ik had nooit gedacht dat
\zï\ een geaccepteerd onderdeel
i van de cultuurzouden worden"

ROY ORBISON (f)

Morlorgenavond in jongerencentrum Sheltur te Brunssum: een optreden van de
Ouitse trashband Accuser (foto) met als opwarmertje de Brunssumse speed-
tpetalgroep Currish. Accuser debuteerde met de goed ontvangen elpee The
Conviction en werd als een van de meestbelovende nieuwebands uitgeroepen,
tiet wordt morgen een memorabel concert in die zin dat het 't laatste optreden
fan Currish wordt. De Brunssumse hardrockers halen voordat ze naar de kap-
per gaan nog één keer alles uit de kast onder het motto 'Feed the speed.Aan-
vang 21 uur, entree 12,50 gulden.
Méér popmuziek in het Heerlense: op woensdag 28 december is het kassa in
jongerencentrum Nova waar de Nederlandse hardrockband Mandator optreedt,in het voorprogramma staat de Sittardse hardcoreformatie The Swampsurfers.
tn op vrijdag 30 december presenteert het Heerlense muziekcollectief Nox
f/eer zijn Nox-Popfestival met de groepen Something Fresh (funk). Stage (top-
-40), Lyonesse (pop), Get The Groove (top-40) en Delirium (hardcore).

popagenda
DECEMBER

" 16: Zion Elsloo: C Cat Trance

" 16: Effenaar Eindhoven: Beatnigs en Fugaz (1)

" 17: S'6l Roermond: Iron Maiden-dag

" 17: 't Gevelke Beek: M.A. Tarzan

" 17: Muziekcentrum Utrecht: Rory Block (1)

" 17: t Kloster Meijel: Golden Earring

" 17: Pandora Roermond: De Wauze

" 18: Harmoniezaal Banholt: o.a. The Deal en Quo Vadis

" '17: Boerderij Geleen: Muskee

" 17: Sheltur Brunssum: Accuser en Currish

" 17: Laumen Sittard: The Run

" 17: De Smid Reymerstok: Fietsefreem

" 17: Effenaar Eindhoven: Frank Zappa-dag

" 17: White Horse Eijsden: Janse Bagge Bend

" 17: MECC MAASTRICHT: LEVEL 42 (I+4)

" 17: Effenaar Eindhoven: Zappadag (1)

" 18: De Moriaan Roermond: The Ministers

" 18: Karosseer Maastricht: Karpett

" 18: Starclub Meerssen: Fietsefreem

" 17: De Boskar Peer: Mardi Gras

" 21: De Klinker Heerlen: Riek Nolov Band

" 23: Bijsmans Heerlen: Riek Nolov Band

" 23: Hanenhof Geleen: Herman Brood en de WW Band (2)

" 23: Effenaar Eindhoven: Sylvia Junicosa& Band (1)

" 24: De Fuu Swalmen: Livin' Blues

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

Roermondse band De Wauze:

Rock & roll
met carnaval

Om een tegenwicht te bieden aan het
reguliere carnavalsrepertoire besloot
de Roermondse gelegenheidsformatie
De Wauze tien jaargeleden om tijdens
en voor de carnaval popmuziek te spe-
len. Na negen jaar komt de band, die
elk jaaropnieuw geboren wordt, ter ge-
legenheid van dat tienjarig bestaan
met een nieuwe, tweede, single op de
markt.

Op de a-kant staat De Maasbrok Mot
Blieve en op de b-kant Houte Bein. De
single wordt morgenavond om 21 uur

gepresenteerd in het Roermondse ca-
fé Pandora. Het is een in eigen beheer
uitgegeven produkt dat in de Midden-
limburgse platenzaken verkrijgbaar zal
zijn. De aanstekelijke muziek op de
Maasbrök doet denken aan de Janse
Bagge Band en Normaal. Houte Bein
over een houten been waar in het voor-
jaar blaadjes aan komen is een regel-
rechte rock 'n rollkraker. De eerste per-
sing bedraagt vijfhonderd stuks. Van
de allang uitverkocht single Nachlaeve
werden er 2000 verkocht.
Menigeen zal zich bezorgd afvragen:

gaat de Maasbrug dan weg? „Het kan
gebeuren. Van deze regering kun je
namelijk allesverwachten. En wie zit er
dan met de gebakken peren? De ge-
wone man. Voor burgemeester Jan
Daniels van Roermond staat in een
noodgeval altijd een helikopter klaar
om hem naar de andere kant van de
Maas te brengen", aldus componist
Rob Appeven. De zesmansformatie
ziet het als een protestsong.

" De Wauze in haarrepetitieruimte. foto: JEROENkuit

Vluchten
„Afgezien van sceptische reacties van
puristische carnavalisten bleek vanaf
ons eerste optreden dat er Roermon-
denaren waren dietijdens die dolle da-
gen liever naar soul, rock 'n roll en
rhythm & blues luisteren", aldus Van
Appeven. „Voor ons is rockmuziek ma-
ken de enige manier om de carnavals-
dagen door te komen. Anders zou ik de
stad uitvluchten. 'As de sterre doaboa-
ve straole' hoor je in bijna elk café dat
je binnenkomt". Na het 'heringbiete' ligt
De Wauze echter weer een jaar lang
op zn gat...

popmuziek en strips

Black Mambazo
hartverwarmend

Het optreden van de Zuidafri-
kaanse groep Ladysmith Black
Mambazo is woensdagavond in
Geleen een hartverwarmende
aangelegenheid geworden.
Deze unieke a-capella-groep on-
der leiding van de met een eeu-
wige glimlach getooide Joseph
Shabalala, stal de harten van het
publiek tijdens een anderhalf
uur durend concert in de Hanen-
hof.

Hoewel het grootste gedeelte van het
repertoire in het Zoeloe werd gezon-
gen raakte de zaal vanaf het begin in
de ban van het sympathieke gezel-
schap, dat zonder één enkel instru-
ment maar dank zij een ijzeren groeps-

discipline en een scheutje acrobatiek
(!) voor dansbaar entertainment zorg-
de. Dat zal het 800-koppige publiek
zijn tegengevallen, want het moest tij-
dens het hele optreden blijven zitten.
Joseph Shabalala daarentegen kreeg
op het podium vrij baan. Gebarend,
dansend en zingend (via een draadlo-
ze microfoon die aan zijn hoofd was
bevestigd) dirigeerde hij zijn zeven
bassen, een alt en een tenor door het
inmiddels 25 elpees tellende repertoi-
re, dat in vogelvlucht werd geopend
met het nummer Unomathemba en af-
gesloten met het lied over de zwarten
die in de goudmijnen moeten werken.
Black Mambazo betekent 'de zwarte
bijl' en het gezelschap is afkomstig uit
de Zuidafrikaanse stadje Ladysmith.
Hoewel Shabalala woensdagavond
een lied opdroeg aan Paul Simon, door
wiens Gracelandproject voor Ladys-
mith de deur naar wereldwijde bekend-
heid openging, bleek dat 'Graceland'
voor deze tien Zuidafrikanen slechts
een artistiek uitstapje is geweest, want
ze leggen door hun authenticiteit en
oprechtheid zoveel kwaliteit aan de
dag dat je je af kunt vragen of het nóg
beter kan.
De muziek van Ladysmith wordt ook

wel isicathamiya genoemd, en dat be-
tekent 'langzaam voortgaan op witte
schoenen. Met wapperende handen
namen de zangers afscheid, een ova-
tie viel hen ten deel, en Shabalala
deed het aan het einde in zn eentje
nog 's dunnetjes over. Ladysmith
Black Mambazo is even uniek als pak
weg het Chinese staatscircus. Dat kun
je ook niet navertellen. Dit moet je ge-
woon gezien hebben.

Peter Hamans

" Ladysmith Black Mambazo tijdens hetoptreden in Geleen. ' foto: widdershoven

'Yesterday' meest
gedraaide popplaat

Het nummer Yesterday van The
Beatles is de meest gedraaide
plaat uit de popgeschiedenis. Dit
hebben inventieve geesten uitge-
knobbeld. Volgens hen is de plaat

meer dan vijf miljoen keer via de
radio te horen geweest. Als goede
tweede staat Imagine van John
Lennon genoteerd, terwijl Morning
Has Broken van Cat Stevens op dé
derde plaats eindigt.
Fans van The Beatles kunnen al
reikhalzend uitzien naar volgend
voorjaar. Dan pakt namelijk Paul
McCartney zijn koffers voor een
Europese tournee. Die gaat uiter-
aard gepaard met een nieuwe el-
pee.

recept h. meijer

Advocaatpudding

Met dit nagerecht besluiten we het
le Kerstmenu.

Benodigdheden voor 4 personen:
4 blaadjes gelatine, olie, 3/. dl
melk, 1 eiwit, 1 dl slagroom, 1 el
suiker, IV. dl advocaat, 8 hulst-
blaadjes van chocolaat.

Week de gelatine 10 minuten in
ruim koud water.
Bestrijk vier kleine puddingvor-
men ofkopjes met wat olie.

Breng de melk tegen de kook aan.
Los van het vuur af de gelatine op
in de hete melk.

Laat dit afkoelen tot het lobbig
wordt.
Klop het eiwit stijf.

Klop de slagroom met de suiker
stijf en roer de advocaat erdoor.
Meng als het gelatinemengsel lob-
big is alles luchtig door elkaar.

Verdeel het mengsel over de 4 vor-
men of kopjes en laat de pudding
opstijven in de koelkast.

Stort de puddinkjes op borden en
gameer met 2 chocoladen hulst-
blaadjes.

Tanita Tikaran
naar Sittard

Tanita Tikaram, het 19-jarigeBrits
lent en verantwoordelijk voor de u
kende elpeeAncient Heart, geeft'
januari volgend jaar een concert
Sittardse stadsschouwburg. Vo"
produktie tekent buro Pinkpop
voorverkoop begint volgende *Binnenkort in deze rubriek een
view met Tanita Tikaram.

Volgende wee
hitlijsten ’88

De inzendingen stromen bin Vr
na onze oproep aan jullie onl v^-
favoriete elpees van dit jaar
kend te maken... En dat b*
kent dat we volgende week*
dag op deze pagina de *-^^burgs Dagblad Top-10 J1988 publiceren, die doorijß
is. samengesteld. En uiteraH
maken we dan ook de tienß
men bekend van mensen I
een elpee of CD naar keuzeß
gemoet kunnen zien! VcXB
volgende week de favorieteß
peelijsten van enkele 'bekefl
Limburgers' die aktief zijn inT^wereldje van de popmuziek-l 1
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Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

BEL DAN
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur
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JAN RIETMAN
presenteert op

WOENSDAG
28 DECEMBER

in het
terkraadse Wijngrachttheater
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SPORTVROUW
SPORTPLOEG
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1988?
Wilt ook ü daarbij zijn?

Zie ommezijde



Artiesten en sporters[
samen op het podium
De lezers van het Limburgs Dagblad hebböl

ook dit jaar hun keuze gemaakt. Maar tö
woensdagavond 28 december blijft geheir

wie sportman, sportvrouw en sportploeg 198
van Limburg is geworden.

Vijftien kandidaten - vijf per categorie -
werden genomineerd. Vijftien klinkende

sportnamen die het sportjaar 1988 hebbef
gedomineerd:

SPORTMAN? il
:}

Rob Ehrens, springruiter ".
Jacques Josten, handbalkeeper [
Frans Maassen, profwielrenner ;

Marcel Poulisse, zwemmer 'S
Arnold Vanderlijde, bokser 1

SPORTVROUW? ij
Carla Beurskens, atlete |[

Rita Delnoye, atlete .
Evelyne Dullens, tennister .

Daniël le Roymans, kunstschaatstö!
Ria Vestjens, voetbalster l

SPORTPLOEG? |
Derckx-Cox, kanoteam

Kwantum/Blauw-Wit, zaalhandbal
Miniware/BSW, basketbal

Roda JC, profvoetbal
W Waubach, amateurvoetbal !

ii

I
Naast tientallen Limburgse

sportmensen treden die avond !
artiesten van formaat op.

Waaronder:
■_
_W

■'_____"B.

____r'B:■■Mrl ■
-rtjf-- €__W ■¥****>* , I*HM______\ Mw -

wÈtm JÊ&~" j \r^ té.-. m_\ H^

____k kwÊ 1

Zanger René Froger '(met zijn hit Winter in America) I
Sportcartoonist Dick Bruynesteyn

Show- en balletgroep Scope , \
De fameuze Roermondse 'Mesjeu* \\\\

Ook ü kunt er bij zijn. Voor ’ 7,50- pef \
persoon. Entreekaarten zijn te koop bij ol& x

kantoren von hetLimburgs Dogblad en bij <& \
WVin Vaals. Kaarten uitsluitend verkrijgbO0

in de voorverkoop.

28 december, 20.00 uur,
Wijngrachttheater, Kerkrade :



Kwaliteitsverlies klinkerwegen na leggen leidingen

PTT betaalt miljoenen
guldens aan gemeenten
Van onze correspondent

*-ÜÖAM - De PTT zal nog voor
'öde van dit jaareen nabeta-van enkele miljoenen guldens
jjaan bijna alle gemeenten iner*and. Dit is hetresultaat van
iderhandelingen die de Ver-

ing van Nederlandse Gemeen-,J,VNG) heeft bereikt met de PTT
■^n vergoeding voor kwali-

teitsverlies van klinkerwegen na
aanleg van leidingen door de PTT.

Een woordvoerder van de VNG zei
niet te kunnen vertellen hoe groot
het bedrag is. „Tien miljoen gulden
lijktme wat aan de hoge kant, maar
dat het om ettelijke miljoenen gaat,
is zeker."

De onderhandelingen tussen de
VNG namens de 714 gemeenten in
ons land heeft enkele jaren ge-
duurd. Begin 1980 begon een aantal
gemeentenal te klagen over het feit
dat de PTT te weinig wilde betalen
voor het herstraten van wegen na
het leggen van leidingen. Boven-
dien weigerde de PTT voor kwali-
teitsverlies van deze wegen te beta-
len. Begin 1984 zette de PTT in een
aantal gevallen de betalingen aan
gemeenten zelfs stop of keerde een
lager bedrag uit. Enkele gemeenten
dreigden de rechter te zullen in-
schakelen, maar zover is het nooit
gekomen.
Van de 714 gemeentenhebben er nu
616 gereageerd. Daarvan zijn 605 ge-
meenten akkoord gegaan met het
bereikte resultaat. Elf gemeenten
hebben 'neen' tegen het akkoord ge-
zegd. Die gemeenten en de 98 die
nog niet hebben gereageerd, krijgen
nog tot half januari de kans tereage-
ren. Bij een positief antwoord zullen
ook zij een nabetaling van de PTT
ontvangen.

EP krijgt
uitstel van
betaling

Hw^AAG - De Schiedamse pas-„''Producent KEP heeft giste-i Mstel van betaling gekregen.
I,)[ fnken weigerden nog langer
■au. 11 e* b^rijf te steken, nu de
rJ 1 tussen overheid en KEP on-
jJ*'baar is. Voor 34 personeels-
\_ 's ontslag aangevraagd. Dei?ll"eden drukker Will Baard is
iv afgetreden als directeur
ijj.'vEP; tijdelijk manager Van

het bijltje er per
«nauri bij neer te gooien.- . - — w-

de Rotterdamse rechtbank
l^de bewindsvoerders zien
j-mogelijkheden om delen van

het faillissement te red-
(.'-"ij willen de komende weken

derden' onder-
den over gehele of gedeeltelrj-
[ ,ername van het paspoortpro-. *-Ukt dat niet, dan is een faillis-
i?t onafwendbaar, aldus cura-
if^entink gisteren op een pers-
c,rentie. Aangenomen wordt dat
lf chiedamse bedrijf zal worden
l&omen door de Staatdrukke-
5Cj~tJ). Samenwerking met Joh.

en Zn. is voorlopig even
achtergrond geraakt.

f'sbankiers van KEP, de Natio-
*lVesteringsbank en de NMB-

nebben gezamenlijk 60 a 70
?n gulden gestoken in het pas-> *ïo_ect, aldus de advocaat van

" *->e vorderingen van verschil-
andere toeleveranciers belo-

.nBeveer 8,5 miljoen gulden.
tQe drukkerij van Baard, Elba,een flinke vordering opKEP.

Verdachte stak al eerder man dood

Justitie: wij hebben
Palmesmoordenaar

h o^HOLM - De Zweedse justi-
CSoi de mo<>rdenaar van pre-

Ir l'ti ?f Pa,me te hebben gearres-
IN h"k denk dat WÖ de nioorde-

) ft-» Qebben," zei gisteren de open-
fj-jdjjaanklager die het verhoor
l?H 0 *"* een man die is aangehou-
% P verdenking van de moord.
ftQ* aatsvervangend hoofd van
r>h, Senbaar Ministerie, Axel Mo-
i* fe.acct* zijnuitspraak tegenoverK i|fnt 'Aftonbladet'. „Ik geloof
kMoree,oofhet werkelijk," voeg-
kSii_üatn eraan toe. Hij was niet

' \ht Ui*'k bere»kl»aar om het
1 te bevestigen.

1 ?__.
( .^"_flalige verdachte, die een lang

t^ heeft, werd woensdag ge-
bkf dr. na een verhoor van 12
Nen- 1" de P°litie- Het blad 'Ex"srVaJ, gisteren de advo-
L^n_j n man diezei: „Ikkan niete houden dat hij onschuldig
L
r'j^ w°hte houdt vol onschuldig

t* dw^l heeft hij toegegeven dat
fyfl buurt was toen de moord
V1Wa Ple- gd* Maar naar zun zeg"

rd<_
S n"J te vroeg thuis om de

te kunnen zÜn- Een
eWoner zegt echter dat, de

man een half uur later thuiskwam
dan hij de politie heeft verteld.

De socialistische premier Palme
werd op deavond van de 28efebrua-
ri 1986 in het centrum van Stock-
holm doodgeschoten door een on-
bekende toen hij na een bezoek aan
de bioscoop met zijn vrouw naar
huis wandelde. De afgelopen jaren
is veel gespeculeerd over de achter-
gronden van de moord. Er werd re-
kening gehouden met politieke mo-
tieven, maar uiteindelijk begon de
politie weer meer geloof te hechten
aan de mogelijkheid dat de moorde-
naar geheel op eigen houtje had ge-
handeld.

Doodgestoken
De verdachte, de eerste in de zaak-
Palme die officieel is gearresteerd,
was bekend bij zowel de politie als
de Zweedse media. Hij is geïdentifi-
ceerd als de dader van een gruwelij-
ke moord in Stockholm in 1970,
vlak bij deplek waarPalme later om
het leven werd gebracht. Uit woede
over het feit dat hij bijna omver
werd gelopen door een voetganger,
haalde de man een bajonet te voor-
schijn en stak de ander dood.

Te ingewikkeld
<_>

De maximaal 15.000 gulden subsi-
die die het kabinet nu aan werkge-
vers geeft als subsidie achtLinscho-
ten op zich goed maar onvoldoende.
Maar ondanks deze subsidie en een
reduktie in te betalen sociale pre-
mies, moeten werkgevers nog 40
procent van de loonkosten zelf dra-
gen. Bovendien moeten zij een
werkplan voor de werkloze opstel-
len. Zeker voor kleinere bedrijven is
dit allemaal veel te ingewikkeld, al-
dusLinschoten.

Minister De Koning wees het idee
Linschoten van de hand. Volgens
hem zullen de gratis werkkrachten
anderen van hun arbeidsplaats be-
roven. De arbeidspool die Linscho-
ten voorstaat blokkeert vanaf medio
1989 het werk van dan op te richten
regionale besturen arbeidsvoorzie-
ning, aldus de minister. De Koning
liet verder weten dat met de kabi-
netsplannen, gesteund door de so-
ciale partners, er volgend jaar mini-
maal 23.000 werkervaringsplaatsen
beschikbaar zrjn, oplopend naar
40.000 in 1990. Daarbij horen ook de
werkervaringsplaatsen bij de over-
heid en plaatsen die nu al op basis
van enkele bestaande regelingen
beschikbaar zijn.

Arbeidspool
Linschoten kondigde ondanks het
verzet van De Koning aan zijn plan
nader te zullen uitwerken met de
PvdA. Namens die partij vroeg het
Kamerlid Leijnse om een regeling
binnen de gemeenten waardoor
langdurig werklozen via een ar-
beidspool worden gedetacheerd bij
werkgevers om werkervaring op te
doen. De Koning wees ook dat van
de hand.

Minister Nijpels
ongedeerd na

verkeersongeval
DEN HAAG - Minister Nijpels van
VROM is gistermorgen ongedeerd
gebleven bij een autobotsing vlak
voor zijn departement in Den Haag.
De chauffeur van de dienstauto met

daarin minister Nijpels wilde links-
af voorsorteren om het parkeerter-
rein van het ministeriebinnen terij-
den. Op dat moment reed een ande-
re automobilist met volle vaart van
achteren op de auto van de minister.
De wagen van Nijpels werd flink be-
schadigd, maar de minister bleef
ongedeerd evenals de bestuurder
van de auto die Nijpels aanreed. Nij-
pels ging gewoon aan het werk,
maar klaagde wel over een lichte
hoofdpijn.

Afzweren
De VVD wijst politieke contacten
met de PLO af. WD-woordvoerder
Ploeg meent dat de PLO nog on-

dubbelzinniger moet afzweren te
streven naar de vernietiging van de
staat Israël. Van CDA-woordvoer-
der Van Weezel 'krijgt de minister
de ruimte' om eventueel op politiek
niveau met de PLO te spreken.
„Maar van de aanwezigheid van
Arafat op het Catshuis kan op dit
moment geen sprake zijn," aldus de
CDA'er. Van de oppositiepartijen
PvdA en D66 kreeg Van den Broek
complimenten voor zijn opstelling.
In een eerste reactie op de verkla-
ring van Van den Broek heeft de
woordvoerdster van de Israëlische
ambassade in Den Haag gezegd dat
Israël het besluit van de regering

'zeer betreurt. De Israëlische verte-
genwoordiging meent dat er ook na
de verklaringen van Yasir Arafat in
Algiers, Stockholm en Genève geen
reden was om het Nederlandse
standpunt over contacten met de
PLO te wijzigen, 'gezien het gedrag
en het verleden van de PLO.

Kamer eist straffer afvalbeleid
Nijpels: statiegeld op
kunststof verpakking

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Minister Nijpels van
Milieubeheer wil statiegeld gaan
heffen op allekunststof verpakkin-
gen. Als de Europese Commissie
(het dagelijks bestuur van de EG)
daarvoor het groene licht geeft,
kan de regeling volgend jaarzomer
een feit zijn. De bewindsman zei
dat gisteren tijdens een overleg
met de Kamer over zijn nota pre-
ventie en hergebruik van afval-
stoffen. Nijpels liet in het midden
hoeveel statiegeld hij wil vragen.
Wel werd duidelijk dat het bedrag
zo hoog zal zijn dat het de moeite
loont het statiegeld bij de winke-
lier terug te vragen.

Daarin somt de bewindsman maat-
regelen op om de afvalberg tot het
jaar 2000 met 5% te verkleinen. In
opdracht van deKamer gaat Nijpels
onderzoeken of dat percentage niet
omhoog kan. Alle fracties vonden
Nijpels plannen 'aan de magere
kant. De PvdA lietzelfs geen spaan
heel van de nota: „Nijpels zet zich-
zelf hiermee voor schut.".

Ook het CDA sprak van een slappe
nota, vooral wat betreft de preven-
tie. „Ook mis ik gebods- en verbods-
bepalingen. Een stok achter de deur
is hard nodig, dat is de laatste jaren
toch wel aangetoond," aldus het
CDA-kamerlid Lansink. Nijpels
eigen fractie, de WD, pleitte voor
een mentaliteitsverandering. „De
overheid moet zich niet langer laten
gebruiken als vuilnisbak en stofzui-
ger van producenten en consumen-
ten", aldus het Kamerlid Te Veld-
huis.

Met het bedrijfsleven heeft Nijpels
de afspraak gemaakt dat binnen
twee jaar 80% van alle gebruikte
batterijen moet worden ingezameld.

Op dit moment verdwijnt nog 90%
van de 110 miljoen batterijen die elk
jaarverkocht worden, in de vuilnis-
bak. Wanneer het bedrijfsleven zich
niet aan de afspraak houdt, treedt
ogenblikkelijk een wet in werking
waarmee de inzameling alsnog
wordt afgedwpngen.

"Prinses Juliana heeft gistermiddag het bronzen Prins Bern-
hard-beeld - aan de 75-jarige Koninklijke Luchtmacht geschon-
ken door de stichting 'Verjaardag Prins Bernhard' - onthuld. Het
beeld staat naast de ingang van het hoofdkwartiervan deLucht-
macht in Den Haag en toont de prins in het uniform van Commo-
dore van de Royal Air Force. Op defoto prinses Juliana, luite-
nant-generaal F. de Jong, bevelhebber der luchtstrijdkrachten en
prins Bernhard voor het zo juistonthulde beeld.

Israël betreurt Nederlands besluit

Van den Broek wil
overleg met PLO

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) wil
politiek overleg voeren met de Pa-
lestijnse bevrijdingsorganisatie
PLO, wanneer het vredesproces in
het Midden-Oosten daarbij gebaat
is. Nu de Amerikaanse regering de
PLO als onderhandelingspartner
heeft aanvaard, moet Nederland
'politieke contacten met de PLO
niet uit de weg gaan', aldus de mi-
nister.

In januari vertrekt een ambtelijke
delegatie naar Tunis, waar het
hoofdkantoor van de PLO is geves-
tigd. De contacten met de PLO
moeten alle partijen in het Midden-
Oostenconflict aan de onderhande-
lingstafel krijgen, zo verklaarde Van
den Broek gisteren in de Tweede
Kamer. Hij verklaarde nogmaals bij
Israël een 'volstrekt gebrek aan be-
weging, aan politieke wil' waar te
hemen om in te spelen op de uit-
spraken van dePalestijnse Nationa-
le Raad en PLO-leider Arafat.

„De legitiemerechten van de Pales-
tij nen kunnen niet worden ontkend.
Israël moet bereid zijn de dialoog
aan te gaan." De bewindsman be-
grijpt dat de Israëlische regering
weinig enthousiast zal zijn over dit
soort uitspraken. „Maar", aldusVan
den Broek, „we nemen geen afstand
van Israël: er verandert niets in de
Nederlandse houding ten opzichte
van Israël."

binnen/buitenland

Kamermeerderheid botst met ministerDe Koning

VVD/PvdA:andere opzet
werkervaringsplaatsen

Van onze parlementaire redactie
N HAAG - Een Kamermeerderheid van VVD en PvdA wil.het bedrijfsleven meer werkervaringsplaatsen voor lang-
*jS Werklozen schept. Een regeling daarover tussen kabinet,
'f^gevers en vakbonden voorziet voor 1989 in 3.200 plaatsen.■de fracties vinden dat volstrekt onvoldoende. Zij keerdenA daarmee tegen minister De Koning (Sociale Zaken).

H^.onflict openbaarde zich giste-
I"'Wens de afronding van het de-nver de werkgelegenheid in
j- vVD-er Linschoten zei in ja-J^ met een voorstel te komen,aoor werkgevers 'gratis' de be-

ru in8 krijgen over langdurig
Dat kan als de betrokke-

behoud van uitkering wer-

ken en alleen een kleine onkosten-
vergoeding krijgen. De werkloze
komt hierdoor niet in dienst van de
werkgever, maar worden gedeta-
cheerd bij een bedrijf.

Volgens Linschoten is het gratis ter
beschikking stellen van de betrok-
kenen aan werkgevers nodig om ge-

noeg werkervaringsplaatsen voor
langdurig werklozen in het bedrijfs-
leven komen. Nu wachten al 5.000
langdurig werklozen op een plaats,
een aantal dat aan de hand van de
heroriënteringsgesprekken die met
langdurig werklozen worden ge-
voerd (45.000 per jaar) alleen maar
zal toenemen. De liberaal denktmet
zijn voorstel jaarlijks60.000 arbeids-
plaatsen te kunnen creëren.

CDA en VVD
willen Lubbers

niet bij
belastingdebat

DEN HAAG - CDA en VVD hebben
er geen enkele behoefte aan dat
premier Lubbers aanwezig is bij de
Kamerdebatten over een vergaan-
de belastinghervorming. Het kabi-
net wil die volgens de voorstellen-
Oort in 1990 doorvoeren. De vice-
voorzitter van de CDA-fractie,
Eversdijk en VVD-leider Voorhoe-
ve lieten dit gisteren weten. Aan-
leiding was een verzoek van
PvdA'er Kombrink om de eerste
minister uit te nodigen voor de de-
batten.

Kombrink deed het voorstel naar
aanleiding van een recente briefwis-
seling tussen hem en Lubbers. Die
was het gevolg van een oproep van
de minister-president in het blad
'CDAktueel' aan het adres van de
PvdA om tekomen tot een open dia-
loog over de belastingplannen. De
PvdA heeft tegen de kabinetsvoor-
nemens rond Oort grote bezwaren
en heeft ook al een alternatief er-
voor ingediend.

Verkeerschaos
in Brussel

door staking
BRUSSEL - Een staking van het
personeel van het openbaar vervoer
in Brussel heeft gisterochtend voor
een grote verkeerschaos in de Belgi-
sche hoofdstad gezorgd. Dagelijks
maken 700.000 mensen van dat
openbaar vervoer gebruik. 350.000
van hen zijn pendelaars die met de
trein of met het streekvervoer elke
ochtend naar Brussel komen.

Een groot aantal van de pendelaars
had gistermorgen de auto genomen
en dat zorgde - aanzienlijk eerder
dan het tijdstip van de normale och-
tendspits - voor grote verkeersop-
stoppingen. Volgens de rijkswacht
ontstonden er tussen half zeven en
kwart voor zeven al grote files op de
toegangswegen naar Brussel. De ac-
tie van het personeel van tram, bus
en metro had de steun van de vak-
bonden. Het personeel is ontevre-
den over zijn salaris en over wat ge-
noemd wordt de 'slechte werkom-
standigheden.

Reddingsacties
Armenië gestopt
MOSKOU - De reddingsoperaties
in het rampgebied in Noord-Arme-
nië zijn gisteren beëindigd, negen
dagen nadat een aardbeving vele
dorpen en drie grotere plaatsen ver-
woestte. Daartoe werd 's avonds be-
sloten door een speciale commissie
van het politburo van de partij in
Moskou. Zij wees erop dat deruïnes
niet eerder zullen worden geëgali-
seerd dan nadat alle 'overlevenden
en doden' zijn geborgen. Door de
beving vielen volgens het officiële
cijfer 55.000 doden en 15.000 gewon-
den enraakte een halfmiljoen men-
sen dakloos.

Tweede man van
Tsjechoslowaakse

partij vertrekt
PRAAG - Vasil Bilak, de tweede
man van deTsjechoslowaakse com-
munistische partij, heeft al zijn
functies binnen de partijleiding
neergelegd. Dit heeft de secretaris-
generaal van de partij gisteren in
Praag bekendgemaakt. Josef
Kempny, lid van het presidium van
de communistische partij, heeft ook
ontslag genomen.

In een brief aan het partij presidium
rechtvaardigde Bilak zyn beslissing
door te wyzen op zijn leeftijd, hij is
71, en 'de twintig jaardat (hij) secre-
taris en lid van het presidium' van
departij is geweest. In 1968 werd hij
voor beide posten gekozen. Kemp-
ny maakt sinds 1969 deel uit van het
presidium en gaf als reden voor zijn
beslissing op dat hij kort geleden is
gekozen tot lidvan deregionale par-
tijcommissie voor Bohemen-Mora-
via. Het presidium heeft het cen-
traal comité van de partij 'aanbevo-
len' het ontslag van Bilka te accep-
teren tijdens haar plenaire zitting
donderdag en vrijdag in Praag.

Vredesproces
PLO-voorzitter Jasser Arafat heeft
gisteren in Oost-Berlijn verklaard
dat het Amerikaanse besluit directe
besprekingen te beginnen met de
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
PLO het vredesproces in het Mid-
den-Oosten vooruit zal helpen. Ara-
fat en de Oostduitse partijleider
Erich Honecker waren het eens dat
positieve internationale ontwikke-
lingen de vooruitzichten voor een
rechtvaardige, alomvattende en
permanente regeling van het Mid-
den-Oostenconflict hebben verbe-
terd. Arafat riep op tot concrete
stappen om een internationale con-
ferentie over het Midden-Oosten
voor te bereiden.

PUNT UIT

Spuitje
0 De bullterriër van een 25-ja-
rige Haarlemmer krygt een
spuitje. Kantonrechter mrPa-
tijn verklaarde de hond gister-
morgen onttrokken aan het
verkeer. Daarnaast kreeg de
Haarlemmer een boet van in to-
taal 650 gulden. De Haarlemse
politie nam de bullterriër in be-
slag nadat het dier op 30 okto-
ber een andere hond (een pup
van tien weken) in een portiek
van een flat ernstig had ver-
wond. De eigenaar van de bull-
terriër negeerde op dat moment
een door de gemeente opgelegd
muilkorf- en aanlijngebod. Dit
gebod was opgelegd omdat de
hond al twee keer eerder by bij-
tincidenten was betrokken.

Sovjet-spion
" In Israël is gisteren een Sov-
jet-emigrant voor spionage ver-
oordeeld tot een gevangenis-
straf van negen jaar. De spion
onderhield nauwe contacten
met Israëlische politici en lege-
rofficieren en gaf de informatie
door aan zijn vaderland. De
veroordeling komt in een perio-
de dat Israël en de Sovjetunie
na lange tijd weer iets nader tot
elkaar zijn gekomen.

Nieren
" Chinese ziekenhuizen
transplanteren nieren van te-
rechtgestelde misdadigers.
Ziekenhuispersoneel pendelt
heen en weer naar de executie-
plaatsen om steeds weer 'ver-
se' nieren op te halen. „Er zijn
niet genoeg donornieren, daar-
om moeten wij wel de nieren
van misdadigers gebruiken,"
aldus het ministerie van
Volksgezondheid.

Gehandicapt
" Eén op de tien kinderen in
China is geestelijk of lichame-
lijk gehandicapt. Aldus de Chi-
nese partijkrant Dagblad van
het Volk gisteren. Volgens de
krant, die zich baseert op een
onderzoek onder 1,2 miljoen
kinderen, vertonen steeds meer
ouders de neiging deze kinde-
ren in de steek te laten.

Proces
" Een Hof van Beroep in de
Zuidkoraanse hoofdstad Seoel
heeft gisteren bepaald dat vier
politie-officieren terecht moeten
staan op basis van beschuldi-
ging van marteling van een dis-
sident met elektrische schokken.
De politie-officieren hadden de
activist gearresteerd vanwege
vermeende anti-regeringsac-
ties.

Bezoek
" Zuid-Korea heeft gisteren
voor het eerst in zijn bestaan
zakenmensen toestemming ge-
geven om Noordkorea te be-
zoeken. Het Zuidkoreaanse
persbureau 'Yonhap' meldde
gisteren dat zakenmensen toe-
stemming krijgen om naar
Noord-Korea te reizen als dat
om redenen van economisch
belang noodzakelijk is. Zaken-
mensen uit Noord-Korea krij-
gen eveneeens toestemming
om Zuid-Korea te bezoeken.

Vervuiling
"De Mexicaanse regering
heeft een reeks maatregelen af-
gekondigd om de luchtvervui-
ling in de hoofdstad Mexico-
Stad terug te dringen. De bur-
gemeester van Mexico-Stad
kondigde acht maatregelen af,
waaronder de verplichtingvoor
autobezitters om hun voertuig
een dag per week thuis te laten,
controles op de uitstoot van
benzine en de mogelijkheid om
auto's die 'aantoonbaar vervui-
len', van de weg te halen gedu-
rende de periode van 9 januari
tot 21 maart 1989.De 19 miljoen
bewoners van de hoofdstad
hebben last van brandende
ogen als gevolg van de vervui-
ling door drie miljoen auto's en
30.000 fabrieken.

Prijs
# De schrijver, docent Duits en
vertalerAd den Besten (65) uit
Amsterdam is de Martinus Nij-
hoffprijs toegekend voor zijn
vertaling van de Hölderin-ge-
dichten. De prijs van 15.000 gul-
den wordt hem 27 januari in
Den Haag uitgereikt. De prijs
wordt sinds 1955 jaarlijks toe-
gekend voor uitzonderlijke ver-
talingen van letterkundig
werk.

Aanslag
" Bij een zware bomexplosie
in het centrum van de Chileen-
se hoofdstad zijn vijf mensen
gewond, zo is uit politiebron-
nen vernomen. De zeven kilo
zware bom ontplofte op onge-
veer 50 meter van het presi-
dentieel paleis. De aanslag
valt samen met de vijfde ver-
jaardagvan de oprichting van
het linkse ondergrondse Pa-
triottische Front Manuel Ro-
driquez die heeft opgeroepen
om op alle mogelijke manier
de regering van generaal Pinó-
chet te bestrijden.

(ADVERTENTIE)

jg~-\ 't BABYHUIS h-v
v. Helden b.W)

sittard I
\ Alhravitvoorraad favarbaar \

Stadswegska 17
t»l. 04490-26651

Open: dl. t/m vr. 13.00-18.00uur
Ut. I3.ofrl7.tt>, don*MM-toM uur

KINDERWAGENS - BOXEN " VER-
ZORGINGSARTIKELENEN KLEDING
I Llmbrlcht«r«traat 45-47 1l SKlard-M. 04490-15218 J
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Irkt fur HobbymalerA
n £' ____&Profis I

Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, M
Gouache-, Acryl-, Öl- und Air-brusti- ■
Farben, Malstitte, Pasteil- und Ölkreiden, I
Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- I
malfarben - darüberhinaus cine Rlesen- ■
auswahl an Staffeleien, Malgründe, Mal- H
blöcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei- }___"
tungshefte, Air-brusii-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl

zu Marktpreisen
Fachberatung - Kundenparkplatze MKtZj

I m& I finbasset 11
Gardinen " Tapeten " Teppichboden

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

An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum
Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

Freude an besseren Fotos
i^ySOLIGOR

Sé^*-^^- _^Sk Garantiert scharf
-__JÉm BL-rH __■ s'nd 'nre Aufnahmen mit dem Autofocus-Zoom

AS Krjrfl E 3,5-5,6/28-200 mm
Bm| SSS-i Hf Das mit Mmolta-Lizenz hergestellte Ob|ektiv mitROM-IC steu-

_W ert schnell. exakt und vollautomatisch die Scharfeinstellung__ mit allen Minolta Autofocus-Kameras.

W Bei uns nur DM üHw|"
B»SSH^ Bringen Sic Ihre Minolta-Autofocus-Kamera mit.

_B_L^l____3Z_Z_______ii_l
aaaMMMMMMMMMMaaMMa_t_t_tmm^mm^mm^mmmmmW^f^^m^m^Ê^^mm

V *"*___£________■ _P* . _Vr~T&^~—____t. 'HS-J 1
■"'t k \ 1 8 1& - l*

_K# —M M \ Maand». * „ -,-/ 94 31 \", \____^__!^__l II 310 <' * 1- \

\ _____*_*JL A7-_3r^^M: \

De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. "f525

I LimburgsDagblad \
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-

I 229241 of 229409.
Gevr. TAXICHAUF-
FEURS voor dag en nacht,
liefst enige ervaring. Hee-
renweg 257, Heerlen.

CLUB BUBBLES Geleen
vraagt nog meisjes. Werk-
tijd in overleg. 04490-42313.
Nedl. Shoarma Grillroom
vr. enkele MEDEWER-
KERS zowel voor de vroe-
ge als late nachturen. Bel-
len tussen 13.00 en 16.30 u.
Tel. 045-273092.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB. Met garantieloon.
Tel. 045-420042.

Voor direct gevr. BAR-
MEISJES voor de middag-of avonduren. Bar „Ma

' Cherie", Nuth, tel. 045--[ 241829.

■ DOLCE VITA, vraagt nog. een leuk meisje voor onze
drukbezochte club. Intern■ en garantieloon mog. Zeer. goede verdiensten. Rjjks-
weg 1 Linne. Voor info.

' 04750-30746.

Brfß_MM_4p_rfjMitl*B«rMMMA^H UW MM

_W_t*^ïw_!_________B "**^^ ü__^
Een elektronische schrijtmachme /r »«t_H__te_4*—l****^*"*-*». /3■ Imci 100-teken lenerschi|t. 1 "^ _*
ScMri|H vel. spatieerl en is uitgerust >*w**-g?*i'*p',^ <êw_rmeto.a. een decimaal tabulator '.mÊrDeCarrera's zi|n (optie) IBM compatible. Jj_r

Carrera
Nu een echte Olympia Carrera van 635- voor 457,50*
met veel extra's
"Excl. BTW A.EG

OLYMPIA Sl&Mor

I ___________________.___________-_-_--_-________—------ I

Rest. „In de Gekroonde Haan" vraagt per jan. '89 ener-
gieke jonge aankomende KOK m/v ± 21 jr. enige erva-
ring gewenst. Tevenspart-time leerling-kok, leerling-kel-
ner, serveersters voor deweekends en of 2 halve dagen
p.w. ± 20 jr. Tel. aanm. 045-711373 tussen 10.00 en
12.00 uur.
Ristorante DA FILIPPINA, Kouvenderstr. 198, Hoens-
broek, tel. 045-211531 vr. jonge kelner m/v in vaste
dienstbetrekk., Ift. 22-25 jr., ervaring in restaurant ver-
eist. Tev. gevr. part-timers voor bediening, uitsluitend
tel, soll. na 16.00 uur.
Dringend gevraagd

toetsenman + drummer
voor dansorkest. Muziek lezen vereist. Tel. België 09-
-3211358158.
Goedlopende club te Kerk-
rade vr. dringend MEIS-
JES. Tel. 045-423634.
Club Exclusief te Kerkrade
vr. GASTVROUW. Tel. 045-
-423634.
BIJVERDIENSTE aan-
geb., moet in bezit van auto
zijn. Br.o.nr. HE 049, Limb.
Dagblad, Geerstr. 5, 6411
NM Heerlen.
Gevraagd BUffethulp en
kelner tel. 045-252975 na
17.00 uur.
THUISVERKOPERS gevr.
voor vrijetijdskleding.Klei-
ne investering gewenst.Br.
on. nr. SI LD Sittard Baan-
dert 16, 6136 ER Sittard.
Gevr. vervroegd gepensio-
neerde arbeiders voor de
avonduren, om VRACHT-
WAGENS in te laden. Br.
on. nr. si 625 LD 6136 ER
Sittard Baandert 16Sittard.
Land. OCHTENDBLAD
zkt. voor U. o. W. act. bez.,
i.b.v. tel. Alg. en Fin. Dag-
blad. 045-316209.
Full-time/part-time (± 20
uur) VERKOOPSTERS
Gevr. met zeer ruime erva-
ring. Echte bakker Jos
Dnessen, Ridderhoenstr.
59 Hoensbroek. Tel. 045--~ 212706.

]Gevr. KAPSTER ofkapper, met ervaring herenvak.
Leeft. ±19 jaar. Kaps.
Math, Broeksittarderweg
116 Sittard. Tel. 19901.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURSvoor langdurige in-
dustriële projecten in bin-
nen- en buitenland. ECM
Heerlen 8.V., Burg. v.
Grunsvenplein 10, 6411 AT
Heerlen. Tel. 045-718877.

SERIEUZE Ryintructeur
gevr. Autorijschool Mayntz,
zoekt serieuze rijinstruc-
teur (categorie B) voor 2
avonden per week en 2 za-
terdagen per maand. Geïn-
teresseerden schriftelijk of
telefonisch contact opne-
men, Dr. Ottenstr. 24, 6369
VP Simpelveld. Tel. 045-
-440994.
Erv. FRITUURHULP voor
alle voork. werkz.heden in
de weekends. Friture
Smulhoes. Tel. 045-310239
of 313440.
Ervaren CONFECTIE-
NAAISTERS gevr. Dag- en
avonduren. Tel 045-211571.
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
na 18.00 uur.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas. water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.

Aannemer kan nog WERK
aannemen: nieuwbouw,
verbouwing en renoveren.
Corisbergweg 36 Heerler-
baan. Tel. 045-414594, na18.00 uur 316383.
Tuin SNOEIEN, goede
beurt (enz.), niet duur. Bel
045-272093 na 18 u.

TRAP BEKLEDEN, raus
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.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres 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.
TV-ANTENNES ’ 395 -
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koenen, 045-441693.
VERBOUWING woonka-
mer, keuken, bad, garage.
Tel. 045-326574.
Opritten en terrassen in
klinkers of SIERBESTRA-
TING, tuinaanleg. 045--326574.
DUO nog vrij voor de car-
naval en feestdagen. Tel.
045-321099.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J 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,
Geuite. Tel. 043-641044.
Te k. POSTZ.BOEKJES
Ned. o.a. 9 c F; 9 e F; 9 f F; 9
g F. 04490-15657.
Voor vriietijd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Te k. KERSTDENNEN,
tussen 2 en 6 meter. Tel.
043-637523.
Te k. SCHILDERIJEN,
olieverf met lijst. Parallel-
weg 74, Hoensbroek, tel.
045213473.
Exclusieve, onderhouds-
vrije PLAFONDS en wan-
den, geheel demontabel.
Showroom: Hoofdstraat
112. Hoensbroek, tel. 045-
-210587.
KLEURENTEEVEE'S met
teletekst gevr., ook VHS-vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.

—
U was natuurlijk al veel langer vanplan------ __ om een Sony Video 8 camera te kopen.

ili__l_________i ®l!___*_. Gelijk heeft u, want Sony Video 8
SS camera's zijn gewoon de beste die er zijn. Zo

_n^ W mltiiiuir—i^^B vfl |^ is de V9O gekozen tot Europees Camcorder
WfffW Ijk jjk van het jaar'BB/'B9.

jéjM _%\m _w&ttf ik Üm e s^'m 's ■<00Pt er nu ccn'net voor
__KViS - ÏÏHf^_#_S Im » defeestdagen als er weer zoveel te filmen

|§| H is. Wiant dan krijgt ver een kadocheque
Vüüfftl t_S _h 4ÉI i- ii"j^^^Aja || vooreen radiocassetterecorder bij.

II km W at 's 'eu^ natuur'Ü*c Maar wat nog
A. W leukeris=ukunt uw Sony Video8 camera zon-

PJj Wl Jm Wr der contante betaling mee naar huis nemen.
_J__\ \w Want daarhebben we de Sony Card voor.

MWjtjgjgffi W^ S-aat u v*er vliegen in één klap. U heeft
_W-*^^K7^yr»i_Tll JA M I^^ de Video 8 camera die u al zo lang wilde

UmEJi hebben. Uwkinderen krijgen nu een prachtig
kerstkado en straks een mooie herinne-
ring aan hun kinderjaren. En tenslotte: ukunt

gr J ra lp KI S -VPVL %Mm gespreidbetalen met de Sony Card
11 \w_ Wi Ikijß " t| 111 _Wi _.*¥_ I Ifß'B.j I y«MI r* ! \hm \___M I I «^l^BwXwJ ! i__J_ Dus snel naar de Sony-dealer voorn
BMHWBHÉÉBÉWMB^ HHMHI HEI ■ heuse Video camera en my Sony

kadocheque. Want deze aktie geldt maar
BBBSHMI Wk t/m 31 december 1988. Nog één ding: 't gaat

|^^^^^^^^^g^MMMMM^^MMMMM|p^M^gHl^^i^^H alleen om de nieuwe Sony Video 8 camcor-
I derlijn:CCD-F330, CCD-F340, CCD- SPS,

CCD -V9O en CCD -V2OO. It§ a Sony;.ï
M _____mI2I m

P*^^_^k!^____V
is-HP "*- -^ "» --■ i. ..,, i_ï? , *jj^B ■¥"""*?___! ______^P!fSfvN_i___!

______t________!»_l Wf uÈ \\irQk^^^B Sil [iiij K^-^_^g^_^^
__r^fl ____W_ _____« _____ iT*r^T*T **9

'^^HHISI^^^- _____mh_____. ____-___&■__. !_J_i_M_______J
BrMhééhhléSl ___«__. l7_nriß_Q_UH^^______Suß^^BE^!i3. ÜÜ Ww__________. ''___■ _____H. %T^s «. 1 Sony Card: de mogelijkheid van direktkrediet

Rk|^^. IL" I L A. k.^^ -El _________j_t___l____i _____
■KL,-- l!_^d§l HSHMHHHMMfIfI *^e a*'ge*lee't*e Video 8 camera (de F330) kost

f 2.999,-. Met deSony Card betaalt u dat bedrag
mf in termijnen af. Ca. 2 weken na uw aankoop ontvangt u

de Card en de eerste rekening (20% aanbetaling).
HP^HHHBP_P^PI|W|^^P^WW^P^^^^P^^W^^^WPB Daarna gaat u maandelijks aflossen* (vanaf f 100,- per

_____Ê__M_____l___Hl I__P*tß MPIÈ ÉPfH maand). Het tempo van terugbetalen, ineens of in ter-
jHß| Imm rftsM PUP mijnen, bepaalt u trouwens zelf.

__t__j" m_s i mJ\>*%w^^ § y_\ïï i\?/■ tij ■_ rS rtM irSii iTÏTSïI iliï11-"3 W^>_l C* i_J____f_^^_^'sk_'__L _______*_#_! li JL iS »f""v.^* I I\^ I L mS-m_7m_\ *Rente 1,34% permaand(effectief 17,3%perjaaraflossing).
■BMFttJ _W____ _\____\\

Rotan Rentenaar, Ten fschen 26, Heerlen. OPR!
MING showroommod^T"manou en pitriet meu-*
Maandag en dinsdag f.**
ten. 20-50% korting. _^

KACHELS nieuw enj
bruikt koop je bij de vl
man. Gratis gebrachtew
plaatst. Nergens go*4:
per, diverse aanbieaUWDe kachelsmid, Waletf
Klimmen. 04459-1638^
Open HAARDHOUT 2
’70,-, gratis bezorgd,'
eventueel op maat geö*
04459-1675. ,
KERSTAANBIEDING:,
ieder zelfbierbrouwPg*
van Brewferm, een W,
ferm-bierglas t.w.v. s\\gratis! Puur-O-Sana Jgang 112 NieuwenM
Bel voor openingsW
045-312575. .
Grote ORGEI_- key^
en electronische P 1?
SHOW. Elke donderde
december van 17.30
21.00 uur, met mede»
king van Michel VonjJ
bij Muziekhuis wï
Mauritsweg 48, Stein-'
04490-33227. J
Stereotoren en VHS-VÏ.
te k. weg. omst.heden \045-727669. __> h
KLEURENTEEVEE j* -~12tiptoetsen, prima tot*"
04406-12875.

jKLEURENTEEVEE *\
voltransistor, mooi to*3 taI weg, omst. Tel. 045-27jj5 r

Massale;
magazijn*
verkoopj
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Afgang
1 o^*6 reacties in Israël zijn ge-
_% h vergeleken bij wat politici
il ""*Lu regeringspartijen, met name

Sltüat ' m werkelijkheid van de
P l*e vinden. Representatief voor

P*nie is de reactie van oud-VN-
'ssadeur Benjamin Netanyahu,

1, Bisu rtrouweling van Shamir, die
'. <n_ ""■borgen sprak van 'een ver-

°«rnH de sla<? voor de vrede. Hy
1 \tn-j " de stap 'een afgang' voor de
kL '""kanen, omdat diehebben ver-
Kr. nooit met terroristen te zul-

ur>aerhandelen.

Retorick
A'o,n "_ ook dat Henry Kissinger,

'Oor, eze in 1975 °-e bekende drie
aan de PLO stelde

niet het oog had op retoriek, maar
bedoelde dat de PLO in de praktijk
moest laten zien dat ze zich zou ont-
houden van terrorisme. En volgens
Netanyahu is er geen twijfel aan dat
de PLO nog altijd een terreurorga-
nisatie is.

Het directe gevolg voor Israël van
de Amerikaanse stap is verdere iso-
latie, omdat mag worden aangeno-
men dat de Europese landen niet

zullen achterblijven bij de Ver-
enigde Staten.

Geen kans
Er is echter geen schrjn van kans
meer op enigvredesproces als Israël
zijn houding niet drastisch wijzigt
en minister Peres heeft dat gister-
morgen ook met zoveel woorden
toegegeven.

Keerpunt
De PLO noemt het Amerikaanse be-
sluit 'een historisch . keerpunt.
PLO-woordvoerder Ahmed sprak
gisteren in Genève de hoop uit dat
de besprekingen op de kortst moge-
lijke termijn zullen leiden tot de er-
kenning door de Verenigde Staten
van het recht op zelfbeschikking
ning dat het Amerikaanse besluit
een stap op weg naar vrede in het
Midden-Oosten betekent. Volgens

van het Palestijnse volk en hetrecht
op een onafhankelijke staat.
Ook in de door Israël bezette gebie-
den is met blijdschap op de Ameri-
kaanse beslissing gereageerd. Han-
na Siniora, de bekende hoofdredac-
teur van de Palestijnse krant Al
F-yr, zei dat denu één jaaroude inti-
fadah, de Palestijnse opstand in de
bezette gebieden, het pad heeft ge-
plaveid voor de recente ontwikke-
lingen.

Egypte verwelkomt de Amerikaan-
se beslissing. Volgens een woord-
voerder van president Moebarak
zullen door het besluit de betrek-
kingen tussen de VS en de Arabi-
sche wereld verbeteren.
In Syrië hebben de media totaal
geen melding gemaakt van het
Amerikaanse besluit. Ook aan de
rede van PLO-leider Yasser Arafat
voor de VN in Genève is volstrekt
geen aandacht besteed.

Kroon
Op zondagmorgen 17 september
1944 vertrokken de 10.000 man
van de lst British Airborne Divi-
sion naar Arnhem. Urquharts
voornaamste doel en tevens ge-
vaarlijkste opdracht was het ver-
overen en in handen houden van
deRijnbrug: de kroon op de ope-
ratie „Market Garden". Kort voor
twee uur landden de eerste para-
chutisten, nadat zware bommen-
werpers al de hele dag precisie-
doelen (kazernes in en om Arn-
hem, Ede en Nijmegen) hadden
gebombardeerd.
De landingen zelf ondervonden
weinig tegenstand. „Onwerkelijk
stil hier," zei Urquhart nadat hij
uit de gliderwas gestapt diehem
zonder problemen op de Ren-
kumse Heide had afgezet. Maar
op weg naar Arnhem stuitte een
groot deel van de Britse troepen
op hevig Duits verzet. Een para-
bataljon, onder leiding van luite-
nant-kolonel John D. Frost, wist

als een van de weinige eenheden
Arnhem te bereiken. Frosts man-
nen bezetten de noordkant van
deverkeersbrugen het (uiteinde-
lijk te lange) wachten op hulp be-
gon.

Voor het overgrote deel van de
Airbornes kwam de opmars al
snel tot stilstand. Pogingen om
(door te breken mislukten, even-
als Urquharts pogingen om bij
zijn divisiecommandopost te ko-
men om daar de leiding van de
strijd op zich te nemen. Bij het
Sint Elisabeth Gasthuis in Arn-
hem liep hy regelrecht in het
schootsveld van een Duitse pa-
trouille. Met twee van zijn offi-
cieren vluchtte hij een woning
aan de Zwarteweg in Arnhem
binnen, terwyl Duitsers de hele
wijk uitkamden. Benauwde
ogenblikken braken aan toen de
Duitsers steeds dichterbij kwa-
men en zich uiteindelijk pal voor
de deur van Urquharts schuil-
plaats posteerden. „Toch kon ik
alleen maar denken aan mijn lan-
ge afwezigheid van de divisie-
commandopost; alles leek me
beter dan op deze manier buiten
de stryd te blijven," schreef de
generaal-majoor in zijn boek „De
Slag om Arnhem".
Als enige die verband had kun-
nen brengen in de Britse aanval,
zat Urquhart die maandag, nog
geen 24 uur na de landingen,
wanhopig geïsoleerd op een zol-
der achter de Duitse linies, niet
in staat om destrijd in zyn meest
kritieke fase te leiden.

Britse Commandant
van slag om Arnhem

(87) overleden
Generaal-majoor Robert El-
liott Urquhart, commandant
van de Eerste Britse Lucht-
landingsdivisie tydens de
Slag om Arnhem, is dinsdag
op 87-jarige leeftijd in zyn
woonplaats Stirling in Schot-
land overleden. Urquhart was
al geruime tyd ernstig ziek.
Urquhart had op 17 septem-
ber 1944 het bevel over de
ruim 10.000 Airbornes die
landden ten westen van Arn-
hem en onder meer tot taak
hadden de Rijnbrug in Arn-
hem in handen tekrygen en te
houden. Na het mislukken
van de Slag om Arnhem was
Urquhart een van de slechts
2200 Britten die in de nacht
van 25 op 26 september kans
zagen te ontkomen aan de
Duitsers, door met bootjes de
Ryn over te stekenen naar het
zuiden te vluchten. Na de oor-
log was Urquhart onder meer
commandant van de 16e Air-
borne-divisie (1947) en com-
mandant van de 17e Gurkadi-
visie in Maleisië. Van 1950 tot
1952 was hij Territoriaal Com-
mandant in Maleisië en van
1952 tot aan zijn pensioen in
1955 voerde hij het bevel over
de Britse troepen in Oosten-
rijk:

Verbijstering
Pas dinsdagmorgen vertrokken
de Duitsers en zag Urquhart
kans om naar zijn inmiddels in
Hotel Hartenstein in Oosterbeek
ondergebrachte commandopost
terug te keren. Daar vernam hij
tot zijnverbijstering dat de strijd
al zo goed als gestreden was en
zijn trotse divisie uiteengeslagen
en aan flarden gereten was.

Enkele dagen later was de slag
om Arnhem definitief verloren.
Frost verloor op de Rijnbrug het
grootste deel van zijn mannen en
moest uiteindelyk opgeven on-
der steeds heviger wordende
Duitse aanvallen.
Van de 10.000 mannen met wie
Urquhart ruim een week eerder
bij Arnhem landde, keerden er
uiteindelijk slechts 2200 behou-
den terug na een nachtelijke
overtocht over de Rijn in door
Canadese en Engesle genietroe-
pen bestuurde boten. Deze „Ope-
ratie Berlin", in de nacht van 25
op 26 september, was de laatste
actie voordat de stellingen in
Oosterbeek definitief worden
opgegeven. De slag om Arnhem
was voorby.

Urquhart bereikte veilig de zui-
delijke oever en ontmoette kort
daarna generaal Browning, de
man die hem negen maanden
eerder tot Airborne-comman-
dant had benoemd. De dodelijk
vermoeide Urquhart weigerde
zijnvuile, natte kleren uit te trek-
ken. „Ik wilde dat Browning ons
zag zoals we waren - zoals we wa-
ren geweest." Tegen Browning
zei hij: „Het spyt me dat we niet
hebben bereikt wat ons was op-
gedragen." De generaal schonk
hem een borrel in en zei: „U hebt
gedaan wat u kon."

Overleden commandant 'Red Derils' had geen airborne- ervaring

'Bloody general' zat bij
slag om Arnhem op zolder

Van onze verslaggever

J^NHEM - Luitenant-ge-r aal Frederick Browning,
j^mandantvan het Eerstety.^se Luchtlandingskorps,
4, wat hij deed toen hij de
.üi-,arige Robert Elliott Ur-
Qiart in januari 1944 het
tish gaf over de First Bri"
g Airborne Division. Ur-
e,/1aft had weliswaar geen
VÜring op net ëebied van

_: maar
{^ had zich tijdens gevech-
eru Noord-Afrika, Sicilië
«ek ■ we^ degelijk onder-
l beiden als een zeer be-Waam soldaat.

""v-jir^n*ng koos de bescheiden,
"°or t

sPraakzame generaal-ma-
die Urquhart vooral vanwege
de De Schot kreeg
tn-, Pdracht zijn divisie gereed te
"U_hf*n voor een invasie via
Da" 'ondingen, „ergens in Euro-
ra,,/ ■■" had hy nog nooit één pa-
i.ooiytesProng gemaakt en nog
Be>__. ln een zweefvliegtuig had
lWTn*

h* voel°-e zich tijdens de
ft.^denlange training van zijn
gel- Slappen, vooral door zijn
4an elt aan ervaring in de lucht,
"ler a_}k,el _k een buitenstaan-
bjj >/-on beetje als een landrot
Ssx,,marine," zei hij later. Toch
fteet

nU het vertrouwen en res-
te ' van zijn 'Red Devils' al snel
<ie

) "-J^n door zyn overtuigen-
°t..reri Ver2ekerde manier van

s ' maar vooral omdat hij
41le s Was van plichtplegingen en
Jvord^anpakte wat gedaan moesthet p Sergeant Roy Hatch van

"egiment Zweefvliegers

noemde Urquhart „een bloody
general", die er niet tegenop zag
om het werk van een sergeant te
doen".

Negen maanden lang hield Ur-
quhart zyn mannen in topvorm,
terwijl op hoger niveau inmid-
dels het ene na het andere opera-
tieplan voor een invasie werd uit-
gedachten vervolgens in de prul-
lenbak verdween. De volgens
hun commandantnaar actie hun-
kerende Airbornes hadden de
moed al bijna opgegeven, toen
Montgomery in de tweede week
van september 1944 het licht ein-
delijk op groen zette voor de ope-
ratie „Market Garden", die een
einde aan de oorlog zou moeten
maken.

ROBERT URQUHART
...spijt betuigd over

mislukking...

binnen/buitenland

Peres over contact Amerika-PLO: 'nieuwe realiteit'

Israël geschokt
door besluit VS

"an onze correspondent

5L AVIV -In Israël is ge-
Ah. gereageerd op de
JJenkaanse beslissing
iep eten aan te Saan met
l fLO. Minister van Bui-pf-landse Zaken Shimon
"ur? s sPrak van 'een zwarte.8 voor Israël en de
c,, °rdvoerder van premier

zei dat hij deAmeri-anse stap zeer betreurt.
In e
eres.. radio-interview verklaarde

Daj. aat de Israëlische regering nu
*n 0

diplomatieke antwoorden
i. j Saan zoeken op wat hij noem-
dertIL nieuwe realiteit. Hij zei ver-
in dg geloven dat 'een benzinebom
keg] .gebieden' de Amerikanen hund^ 'l kan doen herzien. Hij doelde
Aiw?e op de uitspraak van de
lan-i, .aanse minister van Buiten-
corit !e zaken, George Shultz, dat de
«Ün 2°ien met de PLO van de baan
be n °Qra er tereuracties plaats vin-

0 PLO-leider Yasser arri-
veerde gistermorgen in
Oost-Berlijn voor overleg
met partijleider Erich Ho-
necker van de DDR. De
PLO-leider heeft de voorlo-
pig belangrijkste overwin-
ning behaald in de Pales-
tijnse strijd: de VS zijn tot
grote schrik van Israël be-
reid tot rechtstreekse ge-
sprekken met zijn organisa-
tie.

Conferentie
De Sovjetunie heeft positief gerea-
geerd op de Amerikaanse stap. Gen-
nadi Gerasimov, de woordvoerder
van het Sovjetrussische ministerie
van Buitenlandse Zaken, is van me-

Gerasimov stijgen dekansen op het
organiseren van een internationalevredesconferentie.

VS: aanslagen
geen bedreiging
dialoog met PLO

LONDEN - De Amerikaanse am-
bassadeur bij de Verenigd Na-
ties, Vernon Walters, heeft giste-
ren in Londen aangegeven dat
eventuele terroristische aansla-
gen op Israëlische doelenniet de
nieuwe dialoog tussen de VS en
de PLO hoeven te saboteren na-
dat PLO-leider Arafat had ver-
klaard het terrorisme af te zwe-
ren. „Ik denk dat we zouden
kunnen verwachten dat mensen
die vijandig staan tegenover Ara-
fat zullen trachten iets te doen
om welke besprekingen met ons
dan ook te torpederen. Ik denk
dat dat onderdeel van het spel
is", zei Walters.

Temperen
De secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties, JavierPerez deCuel-
lar, sprak van 'voortreffelyk
nieuws', maar temperde het opti-
misme enigszins door te wijzen op
de lange weg die nog te gaan is. Pe-
rez zal al het mogelijke doen zo snel
mogelijk een internationale vredes-
conferentie van de grond te krygen.

Ommekeer
Vlak voordat hij definitief van
het politieke toneel verdwijnt,
heeft de Amerikaanse presi-
dent Ronald Reagan. nog
een spectaculaire daad wil-
len stellen. Met een dreun
van een voorzet heeft hij de
bal in het Israëlische kamp
geploft. Voor het eerst in de
geschiedenis begint Was-
hington een uitgebreide dia-

loog met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie van Yasser Arafat.
Zo willen de VS het nu.
De weg naar de verrassende omwenteling in de Amerikaanse poli-
tiek ten aanzien van de PLO iseen lange geweest en een schier uit-
zichtloze, maar gedurende de laatste dagen zijn de ontwikkelingen
in een ware stroomversnelling'geraakt.
De nadere toelichting die Arafat woensdag bij zijn rede voor de VN
gaf en waarin hij onmiskenbaar liet blijken dat de PLO de resoluties
242 en 338 aanvaardt, het voortbestaan van Israël erkent en elke
vorm van terrorisme afwijst, hebben de Amerikaanse scepsis weg-
genomenen het licht voor een gesprek met de PLO op groen gezet.

De beslissing van Washington is er een van een geweldige impor-
tantie. Men moet zich realiseren dat Israël tot dusver voor de VS
steeds de enige werkelijk loyale bondgenoot in het Midden-Oosten
is geweest en dat Washington zich als het ware vanzelfsprekend
achter de politiek van de joodse staat heeft gesteld. De laatste tijd en
in het bijzonder na de eenzijdige uitroeping in Algiers van een onaf-
hankelijke Palestijnse staat is echter gaandeweg duidelijker gewor-
den dat Israël bij voortdurende weigering zich open le stellen voor
besprekingen met de PLO gevaar loopt zichzelf in een isolement te
manoeuvreren. Dit aspect heeft bij de beslising van Washington on-
getwijfeld gewicht in de schaal gelegd.
De Israëlische onthutsing over de Amerikaanse koerswijziging is al-
leszins begrijpelijk. Dit neemt evenwel niet weg dat ook Jeruzalem
onder druk van de huidige ontwikkelingen in deregio gedwongen zal
worden zijn beleid jegens de PLO te herzien. Een mogelijkheid zou
zijn dat de Israëlische regering nu zelf een vredesinitiatief ontplooit.
Blijft zij daarentegen volharden in afwijzing, dan dreigt er niet alleen
een vertroebeling in de relatie met geldschieter en wapenleveran-
cier Amerika, maar doemt tevens het gevaar van een ernstige poli-
tieke crisis op en kunnen er ook in economisch opzicht geweldige
problemen ontstaan. Eén jaarPalestijnse opstand heeft de staat Is-
raël ruim twee miljard gulden gekost. Een onvoorstelbaar hoge tol
voor een land, dat al sinds zijn bestaan jaarlijks een exorbitant be-
drag aan zijn defensie besteedt.
Oriëntaalse breedsprakerigheid is Arafat niet vreemd. Uiteraard
moet afgewachtworden hoe oprecht de beloften zijn die de PLO-lei-
der in Genève gedaan heeft. En of zij werkeljk doel zullen treffen.
Volledige zekerheid dat Arafat in de PLO unaniem als leider geac-
cepteerd wordt en dat de PLO-chef zijn organisatie in de hand heeft,
is er niet. Pas in onderhandelingen zal blijken of de omstreden leider
van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie de werkelijke macht in die
beweging uitoefent en een oprechte vredeswil koestert.
Een moeilijke maar noodzakelijke stap op de lange weg naar vrede
in het Midden-Oosten is gezet.

F.S

Kinderrechter: niet in belang van kind

Omgangsregeling aan
spermadonor ontzegd

Van de redactie binnenland
UTRECHT - De Utrechtse
kinderrechter mr A. Quik-
Schuijt heeft het verzoek van
een spermadonor die een om-
gangsregeling wilde met het
met zijn zaad verwekte kind
gisteren afgewezen.

De man was aanvankelijk bevriend
met de lesbische moeder, die zich-
zelf met zyn zaad heeft geïnsemi-
neerd. Na de geboorte van een
dochter had hy wekelijks contact
met het kind, tot hij ruzie kreeg met
de moeder en haar vriendin. Mede
vanwege de emotionele banden die
door de contacten met het kind wa-
ren ontstaan verklaarde de rechter
hem ruim een maand geleden wel
ontvankelijk in deze zaak.

Volgens mrQuik vertoont de situa-
tie van het met zaad van een beken-
de donor verwekt kind de meeste
overeenkomst met die van het
adoptief kind ten opzichte van zyn
biologische ouders. Daarom moet
het uitgangspunt zijn: geen om-
gangsregeling, tenzij zich zeer bij-
zondere omstandigheden voordoen.
In dit geval heeft de donor zich be-
roepen op feitelijke en emotionele
omstandigheden waardoor op zich-
zelf een omgangsregeling in het be-
lang van het kind zou kunnen zyn.

Tijdens de behandeling van dezaak
is volgens de rechter echter duide-
lijk geworden dat de meningsver-
schillen van ideologische aard, die
de donor en de sociale ouders (de

twee vrouwen) verdeeld houden,
zijn uitgegroeid tot grote persoonlij-
ke conflicten. Ze vindt het niet in
het belang van het in 1987 geboren
meisje als ze in die sfeer, tegen de
zin van beide sociale ouders, om-
gang heeft met de donor.

De spermadonor overweegt om ho-
ger beroep in te stellen tegen de be-
schikking van de kinderrechter.

Scholier (15)
wilde in de

krant komen
VOORBURG- De 15-jarige scholier
die dinsdag in Voorburg een leraar
met een hamer op het hoofd sloeg, is
in de nacht van woensdag op don-
derdag door de Haagse politie aan-
gehouden. Volgens een politie-
woordvoerder wilde de jongenin de
krant komen. De leraar moest met
een schedelbasisfractuur in het zie-
kenhuis worden opgenomenen ver-
blijft daar nog steeds.
Dat de leerling deze leraar trof was
meer toeval dan dat hij iets tegen de
man had. „De jongen wilde gewoon
voor een volle klas een daad stel-
len", aldus de woordvoerder van de
politie.
Sinds dinsdag was de scholier on-
dergedoken. De jongen is inmiddels
voorgeleid aan de officier van justi-
tie.
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Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Gott und die Welt. Ich bin we-

der Bruder noch Jungfrau. (herh.).
10.55 ARD-Sport extra. Wereldbeker

skiën, afdaling voor dames. Com-
mentaar: Uli Kohier.

12.10 lm Sommer sterb'ich nicht so
leicht.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Europa gegen Dallas. Reporta-

ge over de invloed van het Europse
film-en televisiejaar op de media-su-
permacht Amerika.

14.00 Flickert und Fleckerl. Poppen-
spelserie uitgevoerd door de Kleine
Bühne. Afl.: Da kommt die Post.

14.30 Roncalli. 6-delige serie. Afl.3:
Sondervorstellung.

,15.30 Tagesschau.
15.35 Vorhang auf - Film ab.
16.00 Alles tote Hose. Engelse tv-film

uit 1986 van Tristam Powell, met Ed-
ward Rawle-Hicks, John Wagland,
Oona Kirsch e.a.

17.15 Tagesschau.
17.25 Hart aber herzlich. Amerikaan-

se serie. Afl.: Mord auf Rhodos.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 ""WWF-Club. Live-program-
j ma.
19.58 Programma-overzicht
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 ■ Irrtum des Herzens. Duitse

speelfilm uit 1939 van Bernd Hof-
mann, met Paul Harmann, Leny Ma-'
renbach, Hans Söhnker e.a.

21.45 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen met bericht aus
Bonn.

23.00 Sportschau.

23.30 Ins Herz getroffen. Italiaanse
speelfilm uit 1982 van Gianni Amelio,
met Jean-Louis Trintignant, Laura
Morante, Fausto Rossi e.a.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Günther Lamprecht, Claudia Amm en Daniel Hajdu in
'Roncalli'. (Duitsland 1 - 14.30 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwartwit programma
"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34. 43, 48. 52 en 59
Duitsland 1: 9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBFI: 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
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.634. (Herh.).
15.25 Hoger-lager. Spelprogramma

Vandaag spelen Mare Deferme e.
Marina Leten tegen Mark Desmadrij
en Linda Rosseel. (Herh.).

16.05 Blikvanger. Modemagazine
(Herh.).

16.50 Zomerrock. Vandaag: Belgi
sche rock (Deel 1). (Herh.).

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.230

(Herh.).
18.05 Plons. Afl.: Plons en de libel

(Herh.).
18.10 Prikballon. Kleutermagazine
Presentatie: Francis Verdoodt
(Herh.).

18.25 Klim op. Tienermagazine ove
life-style en cultuur. Presentatie: Ber
Crabbé en Christel van Dyck.

19.10 Juke Box.
19.15 Uitzending door derden. Pro

gramma van de Christen-Democrati
sche Omroep.

19.40 Mededelingen. Programma
overzicht en paardenkoersen.

19.45 Nieuws.
20.10 Weerbericht.
20.20 Kunst-Zaken.
20.25 Buren. Australische serie mei

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Af 1.27.

20.50 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: De winnaar van vorige week.

20.55 Wereldoorlog 11. Het Verzet.

Afl. 12: Het vuur aan de lont.
22.10 Het Europa van het Gulden

Vlies. 4-delige serie over de glans
van het Bourgondische tijdperk. Afl.3:
De verbrijzelde droom (1454-1477).
Presentatie: Prof. J. Blockmans.

23.00 Nieuws.
23.15 Verhalen van Hollywood.

3-delige serie naareen verhaal van F.
Scott Fitzgerald. Afl.2: Pat hobby sto-
ries. Met Christopher Lloyd, Joseph
Campanella, Colin Firth e.a.

00.05-00.10 Coda. Middelpuntvlie-
dend, van Armand van Assche.

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1
13.15 Europa diese Woche. Politiek

nieuws uit Straatsburg, (twee kana-
len.).

14.00 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Documentaire over de gou-
den driehoek.

14.30 Die Welt des Marehens. Jona-
thans und die Hexe, sprookje. Met
Sophie Nawara, Luise Prasser, Flo-
rentin e.a.

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

desPeter Rosegger, serie met Harald
Gauster, Horst Klaus, Ute Radkohl
e.a. Afl.: Am ersten Tag.

16.25 Freizeit und was man daraus
machen kann. Vrijetijdsmagazine.

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

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

17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Der Engel mit dem
B davor.

18.15 So lauft'srichtig. Spel metDie-
ter Thomas Heek.

18.58 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 (TT)Eurocops. Europese mis-
daadserie, met Heiner Lauterbach,
Katerina Jacob, Eva Kryll e.a. Afl.:
Schweigegeld.

21.10 Vorsicht, Falie!. Tips ter voor-
koming van misdrijven.

21.45 heute-Journal.
22.10 Unterhaltung, Kritik und Pole-

mik. Das literarische Quartett, literair
magazine met Marcel Rich-Ranicki.
Gasten: Jürgen Busche, Hellmuth
Karasek e.a.

23.25 Kelly, der Bandit Engelse
speelfilm uit 1969 van Tony Richard-
son, met Mich Jagger, Alien Blickford,
Geoff Gilmour e.a.

01.05-01.10 Heute.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
17.00 Tennis. Daviscup, rechtstreek-

se reportage van de finale tussen
Zweden en West-Duitsland. Com-
mentaar: Daniël Mortier.

18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-
brief voor Marokkaanse migranten.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie, met Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.:
635.

19.25 ■ Comedy Capers. Een job
voor haar zoon, korte komische film
met Charlie Chase.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Weerbericht
20.20 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.25 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
20.55 Vaders en Zonen. 4-delige

Westduitse serie. Afl.3: Boven alles in
de wereld.

23.10 Filmspot Achtergrondinforma-
tie bij de filmactualiteit.

23.30-00.15 Tennis. Daviscup, sa-
menvatting. Commentaar: Daniël
Mortier.

" Christel van Dijck en Ben
Crabbé in 'Klimop. (Bel-
gië/TV 1 - 18.25 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Alles in de hand. 8-delige serie
waarin allerlei aspectenvan de hand-
lijnkunde naar voren komen. Presen-
tatie: Ralph Inbar en Edo Sprong.
Afl.6. (herh.).

16.35 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie.

16.47 Tita Tovenaar. Serie. Afl.: 24
Kakelecho.

17.12 T. en T. Amerikaanse serie.
Af1.12: De laatste ontwikkeling. Je
kunt de hogere kringen niet aanvech-
ten, want de hogere kringen vechten
terug. T. en T. ontdekken dat op har-
de wijze.

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

18.00 Kieskeurig. Consumentenru-
briek. Presentatie: Wim Bosboom en
Mireille Bekooy.

18.25 Sport
18.55 De Fabeltjeskrant Afl.: Het ge-

heim van Maraboe.
19.00 The Highwayman. Serie. Afl.B:

Jetto's nachtmerrie. Na een ongeluk
verliest Jetto zijn geheugen. Hij krijgt
medicijnen, die hem een nachtmerrie

* bezorgen. In zijn droom keert hij terug
naar Vietnam waar hij bijna het leven
verlot. Ineens herinnert hij zich iets
dat hij onmiddelijk wil gaan rechtzet-
ten.

20.00 (TT)Journaal.

20.29 Alf. Amerikaanse serie, Afl.: de
verzoening. Alf herstelt een stukgelo-
pen huwelijk.

21.00 The two Mrs. Greenvilles.
2-delige televisiefilm uit 1987 van
John Erman. Deel 1. Met: Ann-Mar-
gret, Claudette Colbert, Stephen Col-
lins e.a. Billy Grenville, Amerika's
meest begeerde vrijgezel, valt op
Arm, een actrice éh danseres. Zijn
moeder en zuster zijn fel tegen deze
relatie, maar voordat hij terugkeert
naar de oorlog trouwt hij met Arm.

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

23.10 Marblehead Manor. Serie.
Afl.7: Hansel en Gretel. De familie
Stonehill gaat op stel en sprong naar
de wintersport. Het personeel moet
de koffers pakken. In de haast breekt
een dure Chinese vaas. Een nieuwe
kost 7000 dolaar. Goede raad is duur.
Dwayne krijgt een idee: waarom niet
wat bijverdiend in het plaatselijke ho-
tel?

23.30 Onze Ouwe. Duitse misdaadse-
rie. Afl.: de vrijspraak. Dank zij de in-
spanningen van zijn advocaten wordt
Florian Balsam vrijgesproken van de
moord op zijn maat Lottke. Later ver-
telt hij dat hij toch de moordenaar was
en hij wil het verhaal verkopen aan
een tijdschrift. Zijn twee advocaten
zijn diep geschokt.

00.40-00.45 Journaal

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met Jumbo
Jet en Cheval defeu, tekenfilms. 18.30
Jamais deux sans toi, gevarieerd infor-
matief programma. 19.00 Nieuwsover-
zicht. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal. 20.00 Le bonheur
d'en face, serie. Afl. 10: Retour de flam-
me. 20.30 Scan Connery-cyclus. Meur-
tre pour vn homme seul, Amerikaanse

speelfilm uit 1976 van Richard Sara-
fian, met Scan Connery, Cornelia Shar-
pe, Albert Paulsen, e.a. 22.05 Signes
particuliers, modemagazine gepresen-
teerd door Alexie. Aansl.: Paarden-
koersen. 22.55-23.15 Laatste nieuws.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Un Enfant Nommé
Michel. 16.30 Bonjour, Bon Appétit.
17.00Récréation. 17.30 Des chiffres et
des lettres. 17.55 Brèves et Météo
Europeene. 18.00 Duetto ou La Chas-
se au Dragon. 19.30 Papier Glacé.
20.00 Pare-Chocs. 20.30 Le Triathlon
Historique. 21.25 Musique. 21.40 Le
Divan. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Météo Europeene. 22.35 Le Magazine
Culturel Océaniques. 23.00 Sports Loi-
sirs. 00.00-01.00 Chocs.

programma’s vrijdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.15 Ring of Fire. Serie. Afl.l: De

tocht naar de specerij-eilanden. De
gebroeders Blair varen met een oude
schoener naar eilanden waar in geen
tijden mensen zijn geweest.

16.15 (TT)De appelgaard. Serie.
Afl.ll. (hem.).

17.15 Pimmetje Panda. Serie. Afl.11:
Het verlaten nest.

17.30 Journaal.
17.46 Sport op vrijdag. Tweeweke-

lijks sportprogramma gepresenteerd
door Kees Jansma en Hansje Bun-

schoten.
18.25 Man en paard. Verslag van
KROs schaaktweekamp: Timman -
Tal. Presentatie: Hans Böhm.

19.00 Journaal.
19.20 Waku waku. Spelshow waarin

het dier de hoofdrol speelt. Presenta-
tie: Rob Fruithof.

19.50 Volmaakte vreemden. Come-
dy-serie. Afl.: Hallo Elaine.

20.22 Napoleon en Josephine. Ame-
rikaanse serie. Afl.3. Terwijl Napo-
leon in Egypte is, krijgt Josephine een
ongeluk. Napoleon wil scheiden als
hij van Josephine's ontrouw hoort,
maar hij verzoent zich met haar.

21.30 Brandpunt Actualiteitenru-
briek.

22.30 Journaal.
22.40 Vrijdagavond met Van Willi-

genburg. Hans van Willigenburg
praat met nationale en internationale
sterren uit de wereldvan film, theater,
showbusiness en televisie.

23.20-01.35 Tora, tora, tora. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1970 van Ri-
chard Fleisher, met Martin Balsam,
Soh Yamamura, Joseph Cotten e.a.
De verrassingsaanval op Pearl Har-
bor had grote gevolgen. Hoe kon dit
gebeuren en wat deed men in Japan
en Amerika in de voorgaande jaren?.

%Rob Fruithof presenteert 'Waku Waku'. (Nederland 1
-19.20 uur)

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-12.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

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

Turks en in het Nederlands.

18.30 Latijn, taal en cultuur van de
Romeinen. Les 3.

19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Galg en rat. Thema-avondover

jonge criminelen, hun slachtoffers,
justitie en de toekomst van het jeugd-
strafrecht, (ca. 20.35 Ex-daders, ca.
21.00 Justitie, ca. 21.25 Slachtoffers,
ca. 21.50 De toekomst.).

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de Minister-Pre-

sident.
22.50 Papyrus. Documentaire over

vragen die worden opgeroepen door
het werk van Nederlandse schrijvers.
Af 1.1: Nee heb je van Renate Rubin-
stein.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

"Stephen Collins, Claudette
Colbert en Arm Margret in
'The two mrs. Grenvilles'.
(Nederland 2 - 21.00 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (51).
08.30-12.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 13.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Kulturszene. Kleider ohne Leu-
te. Lifestyle '88.

20.45 Landesspiegel. Der 28-fache
Egon, documentaire.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Rubbel extra.
22.35 Diener zweier Herren. Tv-regi-

stratie van de komedie in drie aktes
van Carlo Goldoni. Uitgevoerd door
het Piccolo Teatro di Milano met
Gianrico Tedeschi, Ginella Bertacchi,
Enzo Tarascio e.a. Regie: Giorgio
Strehler.

00.40-00.45 Laatste nieuws,

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (49).
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschi.

denis. Les 13.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie- =

denis. Af1.13. (herh.).
18.00 Hallo Spencer. Jeugdserie. =

Afl.: Wir Spielen die Marehen des |
Odysseus. |

18.29 Schwarzes Theater.
18.31 Die Campbells. Serie. Afl.: Ein |

freudiges Ereignis.
18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmtips.
20.15 Menschen unter uns. Leben =

auf Spiekeroog, reportage over een |
biotoop in nood.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn =
Neun.

21.15 Kultur Spezial. 2000 Jahre An- =
dernach, scholieren vertellen over =hun stad. =

21.45 Wortwechsel. Ein Deutscher =
auf Widerruf, Gero von Böhm inter- =
viewt Hans Mayer.

22.30 Einführung zum folgenden E
Film.

22.35 Das französische Kmo der |
30er Jahre. ■ Der merkwürdige =
Monsieur Victor, Franse speelfilm uit E
1938 van Jean Grémillon, met Raimu, |
Madeleine Renaud, Marcelle Geniat =
e.a.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

'Vorzicht Falie'. (Duitsland 2
-21.10 uur)

België/ Télé 21
19.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. (Herh.). 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal. 20.00
Parlez-moi d'amour, Belgische docu-
mentaire over een prostituee in Antwer-
pen. 21.20 Miami Vice, Amerikaanse
serie met Don Johnson, Philip Michael
Thomas, e.a. Afl.s: Les Génies qui ve-
naient du froid. 22.10 Coup defilm, pre-
sentatie: Terry Focant. (Herh.). 22.30-
-23.55 Film: Cycle Fred Astaire et Gin-
ger Rogers. ■ Flying down to Rio,
Amerikaanse speelfilm uit 1933 van
Thornton Freeland. et: Ginger Rogers,
Dolores del Rio, Fred Astaire, e.a.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03 Het le-
vende woord. 7.10 Echo. 7.15
KRO's Ontbijtshow met om 8.03-
-8.13 Echo. 8.50 Postbus 900. 9.03
Adres onbekend. 10.03 In ant-
woord op. 11.50 Postbus 900.
12.03 Van twaalf tot twee (13.03-
-13.15 Echo). 14.03 Ratel. 15.03
KRO-Cameretten 1988. 15.30 Ge-
rard de Vries draait op verzoek.
17.03 Nederlands hitwerk. 18.03
AVRO's radiojourn. 18.15 Uit stu-
dio en theater. 19 00-07 00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.03 Ook
goeiemorgen. 9.03 Goud van oud.
11.03 Wessel van Diepen. 12.03
D'Rob ol d.ronder. 13.03 Erik de
Zwart. 15.03 De Top 40. 18.03
Driespoor. 19.02 Stenders en van
Inkel. 22.02-24.00 Countdown ca-
fé.

RTL Plus______ -_-_-__—

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

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

Galgenfrist. (Herh.).
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Engel kehrt zurück. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Versöhnung.
(Herh.).

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Rock T.L. Rockmagazine.

(Herh.).
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Die heilige Grabstatte.
(Herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL-aktuell.
16.55 Lieber Onkel BUI. Amerikaanse

serie. Afl.: Your friend, Jody.
17.30 Lady Lockenlicht. Tekenfilm-

serie. Afl.: Die Kristallkugel/Der Besit-
zer des Draehens. (Herh.).

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

Hochspannung. (Herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Ein
riskanter Test.

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Vater-
liche Rache.

21.05 Kinoparade. Kijkers kunnen
kiezen uit de volgende speelfilms: 1.
Pater Brown lasst sich nicht bluffen,
Engelse speelfilm uit 1979 van John
Moxey. 2. Herr General, Sic können
uns mal, Italiaanse speelfilm uit 1973
van Franco Martinelli. (Herh.).

22.50 RTL aktuell.
23.10 Stosstrupp zur grünen Holle.

Amerikaanse speelfilm uit 1981 van
Richard T. Heffron, met Brad Davis,
Keith Carradine, Chris Mitchum, e.a.

01.00-01.05 Betthupferl

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.03 Het Ge-
bouw, met Afdeling Binnenland;
Dorrestijns Persagentschap; De ta-
fel van NL; Radio 747; BORAT.
12.56 Meded. voor land- en tuin-
bouw. 13.08Hier en nu. 13.35Kerk
vandaag. 14.05 NCRV-VIP-roem.
16.05 VARARadio 1 Vrijdageditie.
(16.30, 17.30 Nieuwsoverzicht.)
18.30 Nieuwsoverzicht. 19.02Hob-
byvitaminen. 20.02 Water en vuur.
21.02 Jazztime. 22.02 NCRV-vrij-
dag-sport. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02-7.00 Veronica's Oh,
wal en nacht, met om 0.02 Stem-
band; 2.02 Oh, wat een nacht;
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

SSVC
13.00 Children's SSVC. Fingermou-

se.
13.20 Rainbow. Met Geoffrey, Bun-

gie, Zippy en George.
13.35 Hudson and Halls. Peter Hud-

son en David Halls keren terug naar
Nieuw Zeeland om aan de kerstvie-
ring deel te nemen.

14.00 News and weather.
14.30 Neighbours.
14.50 Family Fortunes. Presentatie:
Les Dennis.

15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC. Vandaag:

Bertha.
16.00 Thomas the tank engine and

friends.
16.10 Scooby Doo.
16.20 Hartbeat.
16.45 Palace HUI.
17.05 Blue Peter.
17.30 Blockbusters.
17.55 Scarecrow and Mrs. King. Afl.:

Welcome to America, Mr. Brand.
18.45 News and weather.
19.00 Top of the Pops.
19.30 Concentration.
19.55 The BUI.
20.40 The JoeLangthome show.
21.05 A taste for death.
22.00 News and weather.
22.30 Friday night almost Live.
23.35-00.55 TV Movie; When dreams

come trough.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 9.00 Armide,
opera van Lully. Koor en Orkest
van La Chapelle Royale 0.1.v. Phi-
lippe Herreweghe m.m.v. sol. 11.00
Het intarnationale concertcircuit:
Het Guarneri-kwartet. 12.30 Jazz-
op-vier-concert. 13.00 Nws. 13.02
Operette: uit de wereld van de zar-
zuela. 14.00Orgelbespeling. 14.45
Klein bestek. 15.30Uit de schat der
eeuwen. 16.00 Crrhe du Baroque.
17.0Cantates vanBach. 17.40The
best of Brass. 18.00 Nws. 18.02
Aspekten van de Kamermuziek.
19.00De Bovenbouw, hedendaag-
se muziek. Vandaag: Randy Brec-
ker en de Benny Wallace Band.
20.00 Nws. 20.02Eurpees Concert
Podium. Koor en Orkest van de
Bayerische Rundfunk 0.1.v. Colin
Davis. (20.55-21.10 Muziekspie-
gel). 22.00 Musica Nova Live.
23.00-24.00 NOS Jazz: Walter
Wierbos Trio.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00Meer dan muziek. 11,00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13.10 Standplaats Pakistan en
Euroburo. 14.00 De stofzuiger.
14.25 Belastingen. 14.45 Het ge-
heim van het museum. 15.00 Het
gebouw, met om 15.00Radio 747;
15.03 Het spoor; 16.00Radio 747;

16.03 Muziek uit hetgebouw; 16.20
Afdeling binnenland; 16.45 Welin-
gelichte kringen. INFORM. V.D.
RIJKSOVERH.: 17.45 Landbouw-
rubriek. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Euroburo. 18.20Uitzending van het
CDA. 18.30 Euroburo. 19.00 Pro-
gramma voor buitenlandse werk-
nemers. 20.30 De bijbel open.
21.00 Schoolagenda. 21.15 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

Sky Channel
\ 06.30 European Business Channel.
i 07.00 Good morning Scandinavia.

08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 Transformers.
10.00 ""The Nescafé UK Top 40.

Muziekprogramma.
11.00 ""Soul in the City. Muziekpro-

gramma.
12.00 ""The Coca-Cola Eurochart

Top 50. Muziekprogramma.
13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Thailand Panorama.
15.00 The Elephant Boy.
15.30 Seven Little Australians.
16.00 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
17.00 The DJ Kat Show.

18.00 Gidget.
18.28 The Times Headline Ne**
18.30 I Dream of Jeannie. ■
18.57 The Uniroyal Weather R«r
19.00 The Ghost and Mrs. Mui'
19.28 The Times Headline Ne*»
19.30 Manimal. .
20.27 The Uniroyal Weather R«r
20.30 Canon Fashion TV.
20.58 The Times Headline Ne**
21.00 Hysteria.
22.50 Ford Snow report.
22.57 The Times Headline Ne**
23.00 NFL American F°^

1988/89. „
00.00 ""Countdown. Muzi^

gramma. j

00.57 The Uniroyal weather rePJ01.00 Dizzie Gillespie Live at

02.00 Fat Tuesday andAll Thai J*
03.30 Straight No Chaser. Jr03.45-06.45 Landscape Cl*"

Programmes from Sky.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. |j
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Tele*
09.30 Programma-overzicht. ■
Arme mit den roten Haaren. A»^verschwundene Brosche. 10.00 "
Bliek. 10.05 General Hospital. AJ*kunftsplane. 10.50 Koehen mit w>
11.00 SAT 1 Bliek. 11 .05Die grW'
se. Frans/Britse filmkomedie uijj
van Gérard Oury, met Andre B»>
Louis de Funès, Terry-Thomas
12.40 Thelethema: Kultur. 13.0<r
Börse. 14.00 Programmaove"?
14.05 Superkater. Afl.: Poker vnd1"
corn. 14.30 Der Nachste bitte. Afl-'
nehme: Ein Idol! 14.55 Koehen JJ*1. 15.05 General Hospital. M>
geschlagener Mann. 15.50 Davis Ij
Finale live in Sat 1. 19.30 SAT 1?
19.45 Davis-Cu- finale in SAT 1-'
Telethema: Umwelt. 23.10 An*
Freitag in Las Vegas. Een copo>*
uit 1967 van Antonio Isasi-lsasJ*met Gary Lockwoord, Elke SoJJJLee J.Cobb, Jack Palance e.a.
01.20 Programmaoverzicht.

3 SAT
17.20 Mini-Zit.. Jeugdjournaal. !J
Pinocchio. Afl.: Das unheimliche*
haus. 17.55Tips & Trends. 18.30*
Zeit Extra. 19.00 Heute. 19.22ji
Studio. 19.30 Die wilden Kinder- V
film naarde roman van Monika "
onder regie van Christian Berge''
Julia Plitzner, Irene Rützler, Ale**
Pfanner, Gila yon WeitersN^
Wolfgang B4ock, Krista Poscfl
20.30 Zur Sache. 21.10 Und ma^daran §angstigt, gefallt mir auch*Film van Wiltrud Mannfeld. 21-***
turjournal. 21.53 Sport-zeit Nacj,
ten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20*
Die Nacht. Een film van Hans
Syberberg, met Edith Clever en &
merman Xaver Schwarzenberge''

iil

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, Gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02. 10.02en 11.02
Kort nws. 1205-12 56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel. Uit in Lim-
burg, agenda en muziek. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Reg. weerber. 17.05Limburg
Aktueel: Agenda en muziek. 17.25
Licht Limburgs: muziek van en in-
lorm. over Limburgse musici. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
5.30 Dag en Dauw. 7.00 Nieuws.
8.00 Nieuws. 8.12Brussel X. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1988.
13.00 Nieuws. 13.10Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00

Focus. 17.05 Pa, zing eens A!
18.00 Moe, hoor eens hoe! 19.00
Nieuws. 19.10 Hi.fiders. 21.00 Wat
zijn dat voor toeren? 22.00 Nieuws.

22.05 Country-Side. Zfy 1
Twee tot twee (om
Nieuws.)

Super Channel
07.00 Super Channel News. « ,
07.15 European Business W»8*
07.45 Super Channel News.
08.00 Super-time.
09.00 Sons and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Videofashion!
10.30 Torn Keating on Painters f
10.55 Floyd on Fish. t
11.25 Sharp Cookery program"*
11.50 You are what you eat.
12.00 Say Ah.
12.30 Kate and Al Me.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Lady of the Camellias.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Tracking.
16.00 Supertime.
17.00 Off the wall. ( I
18.00 Super Channel NeW«

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration- \
18.40 Kate and AlMe.
19.10 Survival.
20.10 Goodyear Weather. I
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: Duffy. _~J \22.20 It's Garry Shandling's S^ I
22.45 Super Channel News.
23.05 Goodyear Weather. .r/f *

23.10-00.45 Feature Film: Silei-i

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.AO_o_
kasten. 7.45 Veranstaiw"^ r
der. 8.10 Presseschau
sinnliche Worte. 905.-,. ,z,
press. 10.00 Gut Aufg»l^'
Veranstaltungskalender, " 1>
Tisch. 12.30 Pressescna^. t*
Frischauf. 14.05 &**_*Zl_\
wie es klingt! 14.20Muf'Woo NJKlassik leicht serviert. '''gpoT
mittagsstudio. f 6?? _;_»«. 'j
Eurotops. 17.05 Oldiek^/
BRF-Aktuell. 18.40-20.1*'
tabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9_^^A
wie kein anderer. 11 ■ iari *V|
scher Aperitif. 12.00 Is U.17
14.00Viva. 16.00En»")»" m
RTL-Musikduell. IJ. _.^n
schop. 18.00 "%Uf
19.00Prima. 20.00-1W-
Musikprogramm.

WOR 4
4.05 Radiowecker. 6£ )Z;

melodie. 9.05 Musikpav"
Gut aufgelegt. 14°Vaf6-.T.menade. 15.00 "\isJ
16.05 Heimatmelodie &%*
sik-Express. 20.05 y<pA
BroadwayundKudarnm^^
sik zum Traurne-
n ~, HII f
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ZUIDEN
BETER

Jatdebedrüfsont.
in deiglo's betreft,

dat het Zui-
■"en er in positieve~n bovenuit'Pingt. Dat was'Or*gjaaroveri-
»e«s ook al het ge-
■_' toen was het«"■schil met de an-
"hï Fefio's nog
ÜfT- Het Oosten;'" Woorden vany land blijven
I*l achter in de;foei die de ERBO-

landelijke zien geeft.

BEURS-
OVERZICHT
Fusiekoorts
don?^ERDAM-HetDamrak heeft

aS geheel in het teken van
""Ueh^ sarner>werkingen en ge-
-Be|{0

e^ daarover gestaan. De aan-
fJage'}d'-de samensmeltingen van
d_ v ""eyer met Medicopharma en
£*~„. orgenomen fusie tussen Ver-

SPaarbank en Staal Ban-
end... vraag naar allerlei

uit
ö*inn Vroege middag bekendge-
&>_t e discontoverhoging kon de
jW j,et echt bederven en toen■ °U\v _Tr de grote fusie tussen
*»«*.„ £ Egberts en Van Nellewerd

brak een stroom van
S _rL°sVoor de als fusiekandida-
Melit a°°dverfde fondsen als Van'e en Verkade.

-^la^ders op de markt bestond
ng naar een aai*tal

%dTn- BiJ de hoofdfondsen
Ns a hle-"bij centraal: Hoogo-Kye ' en Nedlloyd. Op de .0-"^Cjj* y^rkt bestond vraag voor
h4falJi ' Norit en NPM en °P de
%" dLu arkt ging de aandacht uitn M HESBeheer
Schah^.e.deriandse Elevatormaat-

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k s.k.

AEGON 90,40 93,30
Ahold 82,20 82,40
Akzo 147,70 148,30
A.B.N. 41,20 41,10
Alrenta 156,90 157,00
Amev 52,00 52,10
Amro-Bank 76,20 76,30
Ass. R'dam 144,00 147,00
Bols 144,20 143,20
Borsumij W. 106,30 106,00
Bührm.Tet. 54,40 54,70
C.S.M.eert. 62,60 62,60
Dordtsche P. 207,80 208,70
Elsevier 58,00 58,30
Fokker eert 25,10 25,20
Gist-Brc-.c. 40,20 40,10
Heineken 137,80 137,50
Hoogovens 70,50 72,30
Hunter Dougl. 79,30 78,60
Int.Müller 65,80 66,00
KLM 41,80 41,80
Kon.Ned.Pap. 45,00 45,40
Kon. Olie 224,90 226,80
Nat Nederl. 62,10 62,30
N.M.B. 179,00 180,00
Nedlloyd Gr. 248,20 252,20
N(jv. Cate 79,30 79,30
Océ-v.d.Gr. 256,00 256,00
Pakhoed Hold. 96,70 98,70
Philips 30,80 31,40
Philips divB9 29,80 30,30
Rob-co 94,80 94,80
Rodamco 155,00 154,90
Rolinco 89,80 89,70
Rorento 60,20 60,10
StorkVMF 24,90 25,10
Unilever 112,30 113,00
Ver.Bezit VNU 87,60 88,20
VOC 32,50 33,30
Wessanen 79,50 79,90
Wolt Kluwer 147,00 146,50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 29,10 ' 29,20
ACF-Holding 54,50 55,50
Ahrend Gr. c 148,50 148,50
Alg.Bank.Ned 41,90 41,80
Asd Opt. Tr. 23,30 23,30
Asd Rubber 7,80 7,80
Ant. Verff. 340,00 340,00
Atag Hold c 60.50 60,50
Autlnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 212,00 211,00
Batenburg 68,00 69,00
Beers 119,00 118,50
Begemann 58,00 59,00
Belindo 423,00 423,20
Berkei's P. 3,70 3,65
Blyd.-Will. 21,90 21,90
Boer De, Kon. 259,50 273,00
de Boer Winkelbedr. 58,50 58,50
Boskalis W. 9,65 9,60
Boskalis pr 8.30 8,40
Braatßouw 900,00 e 900,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delft c 750,00 745,00

Calvépref.c 4130,00 4125,00
Center Parcs 53,50 53,80
Centr.Suiker 62,00 61,80
Chamotte Unie 13,30 13,10
Cindu-Key 98,00 97,50
Claimmdo 408,00 408,00
Cred.LßN 68,00 67,20
Crown v.G.c 66,00 66,00
Desseaux 174,00 172,50
Dordtsche pr. 205,00 206,00
Dorp-Groep 42,50 42,50
Dorp v.div.B9 41,00 42,00
Econosto 171,50 170,00
EMBA 114,00 114,00
Enraf-N.c. 44,00 43,50
Enks hold. 276,00 278,50
Frans Maas c. 57,50 58,00
Furness 66,40 66,50
Gamma Holding 58,00 58,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 24,80 24,60
Geveke 35,00 35,30
Giessen-de N. 79,00 79,00
Goudsmit Ed. 141,00 141,00
Grasso'sKon. 82,00 82,40
Grolsch 108,00 108,00
GTI-Holding 140,50 140,60
Hagemeyer 76,50 75,30
H.B.G. 172,00 173,00
HCS Techn 12,10 12,20
Hein Hold 120,20 120,00
Hoek's Mach. 146,80 146,80
Holdoh Hout 440,00 440,00
Holec 14,50 14,40
H.A.L.Tr. b 1339,00 1332,00
Holl.Am.Line 1340,00 1334,00
Heineken Hld 120,20 120,00
Holl.Sea S. 1,31 1,31
HoU. Kloos 297,00 297,00
Hoopen Co H.'O 11,70
Hunter D.pr. 1,95 1,95
ICA Holding 17,10 15,70
IGB Holding 32,40 32,10
IHC Caland 17,10 17,20
Industr. My 148,10 148,10
Ing.Bur.Kondor 582,00 582,00
Kas-Ass. 30,00 30,20
Kempen Holding 15.30 15,20
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 64,50 66,00
KBB (eert.) 63,80 65,30
KonSphinx 62,60 64,00
Koppelpoort H. 250,50 251,00
Krasnapolsky 147,50 147,50
Landre & Gl. 40,00 40,50
Macintosh 40,10 40,00
Maxwell Petr. 577,00 563,00
Medicopharma 66,00 70,80
Meha Int. 5,80 f 5,80a
MHVAmsterdam 15,50 15,00
Moeara Enim 985,00 980,00
M.Enim 08-cert 12700,00 12850,00
Moolen en Co 31,10 31,40
Mulder Bosk. 37,00 a 37,00a
Multihouse 9,70 9,80
Mynbouwk. W. 400,00 395,00
Naeff 225.00
NAGRON 45,00 45,50

NIB 465,00 465,00
NBM-Amstelland 12,30 12,40
NEDAP 270,50 269,00
NKF Hold.cert. 218,50 218,50
Ned.Part.Mu 29,20 30,50
Ned.Springst 7000,00 7000,00
Nont 583,00 595,00
Nutricia 241,00 240,00
Omnium Europe 19,00 19,00
Orco Bank c. 80,70 81,30
OTRA 415,50 419,50
Palthe 143,00 143,00
Polynorm 82,00 82,00
Porcel. Fles 116,00 116,00
Ravast 52,00 52,00
Reesink 55,70 55,20
Riva 44,00 43,50
Riva (eert.) 44,10 44,00
Samas Groep 52,00 52,10
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 33,50 33,00
Schuitema 1045,00 1050,00
Sehuttersv. 99,00 98,00
Smit Intern. 22,50 22,70
St.Bankierse. 26,20 29.00
TelegraafDe 363,00 363,00
TextTwenthe 207,00 208,50
Tulip Comp. 64,90 63,70
Tw.Kabel Hold 109,60 109,80
Tw. en Gudde 95,00
Übbink 74,00 74,00
Union Fiets. 16,00 16,50
Ver.Glasfabr. 205,00 205,00
Verto 60,20 60,00
VolkerStev. 41,80 42,00
Volmac Softw. 77,50 77,80
Vredestein 16,80 16,90
VRG Gem.Bez. 161,00 164,00
WegenerTyl 153,00 152,30
West Invest 18,50 18,50
Wolters Kluwer 146,40 146,00
Wyers 55,00 55,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33,10 33,00
ABN Aand.f. 64,30 65,50
ABN Beleg.f. 48,40 d 48,60
AldollarßFs 20,50 20,40
Alg.Fondsenb. 211,00 211,00
Alliance Fd 12,20 12,00
Amba 41,00 41,00
America Fund 254,00 251,00
Amro A.in F. 89,30 89,20
Amro Neth.F. 64,20 64,10
Amro Eur.F. 60,40 60,30
Amvabel 93,00 92,20
AsianTigersFd 50,40 50,30
Bemco Austr. 59,50 59,50
Berendaal 93,50 93,00
Bever Belegg. 26,20 26,00
BOGAMIJ 112,80a 112,80
Delta Lloyd 37,30 37,30
DP Am. Gr.F. 20,70 20,50
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 69,20 69,20
EunnvesUl) 105,00 105,00

Eur.Ass. Tr. 5,10 5.10
EurGrFund 48,60 48,50
Hend.Eur.Gr.F. 148,00 147,00
Henderson Spirit 65,70 65,30
Holland Fund 56,70 56,70
Holl.Obl.Fonds 121,20 121,10
HollPacF. 98,80 98.70
Interbonds 597,00 597,00
Interelï.soo 29,70 30,40
Intereff.Warr. 214,50 218,50
JapanFund 37,50 37.30
MXInt.Vent. . 60,00 60,00
Nat.Res.Fund 1230,00 1230,00
NMBDutch Fund 31,40 31,40
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 101,40 101,40
NMB Vast Goed 36,80 37,00
Obam, Belegg. 183,50 184,90
OAMF 14,80 14,80
Orcur.Ned.p. 46,90 47,00.
Rentalent Bel. 1352,70 1352,10
Rentotaal NV 30,90 30,90
Rolinco cum.p 99,60 b 100.20 bScLTech 17,80 17,70
Technology F. 16,50 16,20
Tokyo Pac. H. 237,00 235,00
Trans Eur.F. 61,60 61,70
Transpac.F. 490,00 495,00
Uni-Invest 118,00 118,00
Unico Inv.F. 80,20 80,50
Unifonds 25,10 25,10
Vast Ned 120,80 120,90
Venture F.N. 38,70 38,50
VIB NV 84,30 84,30
WBO Int. 74,20 74,20
Wereldhave NV 203,70 203,50
Were!dh.divB9 200,40 200,00
Buitenlandse obligaties. 8-V_ EEGB4H) 106,00 106,00
3/2 EngWarL 35,50 35,50
5*4 EIB 65 99,70 99,70

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33,00
Amer. Brands 55,20 55,00
Amer. Expres 28,00 26,80
Am.Tel.& TeL 29,00 28,80
Ameritech 95,20 94,00
Amprovest Cap. 131,00 131,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 26,00 26,00
Atl. Richf. 79,20 78,50
BAT Industr. 4,40
Bell Atlantic 73,80 72,00
BeUCanEnterpr 37,60 39,50
BeUßesAdlr 1,60 1,60
Bell South 40.30 39,70
BET Pubüc 2,18 2,20
Bethl. Steel 21,50 21,20
Boeing Comp. 61,60 61,20
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 26,40 26,60
Citicorp. 26,60 25,50
Colgate-Palm. 46,20 45,70
Comm. Edison 32,50 32,25
Comp.Gen.El. 400,00 400,00

Control Data 18,40 18,50
Dai-IchiYen 3190,00 3130,00
Dow Chemical 85,00 84,50
Du Pont 82,80 83,00
Eastman Kodak 45,50 45,00
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 222.00 222,00
Exxon Corp. 45,20 45,20
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 22,50 22,20
Ford Motor 52,20 51,40
Gen.Electric 46,00 45,00
Gen. Motors 86.00 86,00
Gillette 33,20 33,50
Goodyear 47,75 48,00
Grace& Co. 25,75 25,75
Honeywell 59,00 58,90
Int.Bus.Mach. 121,00 121,20
Intern.Flavor 48,60 48,10
Intern. Paper 44,40 44,20
ITT Corp. 50,60 50,40
Litton Ind. 70,70 70,50
Lockheed 40,00 40,20
Minnesota Mining 62,50 62,00
Mobil Oil 46,30 45,70
News Corp Auss 9,50 9,50
Nynex 67,50 66,60
Occ.Petr.Corp 25,20 25,20
Pac. Telesis 31,50 31.00
P& 0. ® 6,00 6,00
Pepsico 39,00 39,00
Philip Morris C. 97,50 96,80
Phill.Petr. 19,70 19,70
Polaroid 35,20 35,00
Privatb Dkr 297,00
Quaker Oats 52,60 51.50
RJR Nabisco 90,50 89,00
StGobin Ffr 549,00 552,00
Saralee 46,00 45,50
Schlumberger 32,50 32.10
Sears Roebuck 40,50 40,20
Southw. Bell 42,00 40,80
Suzuki (yen) 715,00 720,00
Tandy Corp. 41,10 40,70
Texaco 51,50 52,00
Texas Instr. 37,80 37,90
T.I.P Eut. 1,60 1,60
ToshibaCorp. 1030,00 1020,00
Union Carbide ' 25,00 24,75
Union Pacific 63,00 63.00
Urusys 27,70 27,80
USX Corp 28,50 28.00
US West 58,60 57,90
Warner Lamb. 75,25 75,75
Westinghouse 50,30 52,10
Woolworth 50,80 49,70
Xerox Corp. 57,20 57,25
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 43,00
Am. Home Prod. 155,20
ATT Nedam 56,50 57,00
ASARCO Ine. 38,00 38,00
AU. Richf. 154,00 153,00
Boeing Corp. 121,00 120,00
Can. Pacific 30,50 30,50
Chevron Corp. 93,50

Chrysler 49,50 50,00
Citicorp. 50,30 50,30
Colgate-Palm. 89,00 89,00
Control Data 31,00 31,50
Dow Chemical 166,00 166,50
-astman Kodak 89,00 88,00
Exxon Corp. 89,50 86,50
Fluor Corp. 41.00
Gen. Electric 88.00 87,80
Gen. Motors 170,00 168,00
Gillette 66,00 67.00
Goodyear 95,00 96,00
Inco 59,00 58,00
IBM. 231,50 236,00
Int. Flavors 92,00 92,00
ITT Corp. 99,00 103,50
Kraft Ine 193,00
Kroger 110,00 110,00
Lockheed 79,00 d 78,00
Merck& Co. 110,00 110,00
Minn. Min. 122,00 121,00
Pepsi Co. 75.50 75,50
Philip MorTis C. 189,00 189,00
Phill. Petr. 36,50 36.50
Polaroid 64,80 64,40
Procter & G. 162,00
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 63,00 61,00
Sears Roebuck 79,00 79,00
Shell Canada 61,00 61,00
Tandy Corp. 80.00 79,50
Texas Instr. 74,00 73,50
Union Pacific 120,00 121,00
UnisysCorp 54,00 ' 52,00
USX Corp 56,50 56,50
Varity Corp 4,00
Westinghouse 102,00 102.00
Woolworth 99,00 97,00
Xerox Corp. 109,00 109,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 540,00 540,00
Dresdnerß. 301,00 301,00
Hitachi(soo) 1300,00 1300,00
Hoechst 298.00 296,00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nestlé 6750,00 6700.00
Siemens 496,00 500,50
Warrants
Akzo 36,20 36,20
AMRO warr. 4,20 4,20
Asia Pac Gr F. 5,50 5,50
Bogamij 9,90 9,90
Falcons Sec. 12,00 12,00
Honda motor co. 2200,00 2200,00
K.L.M. 85-92 128,00 128,00
Philips 85-89 34,00 34,00
St.Bankiers a 3,30 3,50a
St.Bankiers b 4,30 3,30
Euro-obligaties & conv.
lOV4 Aegon 85 102,70 102,70
Aegon wan- 14,30 14,40
lOV2 ABN 87 97.80 97,80
13Amev 85 98,50 98.50
13Amev 85 97,75 97,75

10AmevBs 102,50 102,50
llAmev.B6 98,50 98,50
14.4Amr087 99,10 99,20
13Amro-BankB2 102,70 102,70
10/2Amro 86 97,50 97,50
10 Amro 87 98,00 97,00
5-V4Amro 86 100,00 100,00
Amro Bank wr 22,70 23,00
Amrozw 86 68.50 68,60
9BMH ecu 85-92 102,25 102,25
7BMH 87 98,25 98.25
llCC__-boB3 102,50 102,50
9CCRabo 85 105,40 105,40
7CCRabo 84 108,30 108,30
10._EEG-ecuB4 102,00 102.00
93/4EIB-ecu 85 105,75 106,35
12V_ HIAirl.F 95.50 94,25
12 NIB(B) 85-90 103,00 103,00
11/4NGU 83 102,25 102,25
10NGU 83 102.00 102,00
2V4 NMB 86 86,60 86,60
NMB warrants 29,00 29.30BV4 Phil. 86 95,50 95,00
6-V4 Phil.B3 95,00 95,00
H'AUn.Becumy 86 99,40 99,40
12/4Unil. 97,75 97,75
4% Akzo 69 212,00 211,00
s/2 Amro 69 392,00
5-V4 Gist 69 460,00 455,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,60 4,80 bBredero eert. 1,20 1,30
11 Bredero 1,30 1,30 e

Breev. aand. 9,80 7,00 a
Breev. eert. 8,60 5,00
Leidsche Wol 1,80 1,80
LTV Corp. 2,00 2,10 "Rademakers 28,80 28,80
RSV. eert 1,66 1,65
V/tRSV 69 91,00 92,00

Parallelmarkt
Alanheri 14,80 14,90
Berghmzer 46,90 45,80
Besouw Van c. 36.30 36,50
CB Obbg.F.l 101,30 101,30
CB Oblig.F.2 101,40 101,40
CB Oblig.F.3 103.00 103,00
De Drie Electr. 27,50 27,90
Dentex Groep 27,30 27,80
Dico Intern. 77,80 77,80
DOCdata 30,00 f 29,40
Geld.Pap.c. 70,30 71,80
Gouda Vuurv c 57,20 57,20
Groenendijk 25,50 25,80
Hes Beheer 225.00 e 237,00
Homburg eert 3,70 3.50
Infotheek Gr 18.90 18,50
Interview Eur. 7,10 7,10
Inv. Mij Ned. 37,70 37,60
KLM Kleding 24,00 24,00
Kuehne+Heitz 24.40 24.00
LCI Comp.Gr. 33.00 33,30
Melle 295.00 310.00

Nedsehroet 64,80 64.80
Neways Elec. 8,40 8,30
Pie Med. 10,40 10,50
Simac Tech. 14,60 14,60
Text Lite 4,10 4,60
Verkade Kon. 289.00 300,00
Weweler 79,00 78,70

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

aegn e jan 85,00 486 6,20 8.50
aegn e jan 90,00 513 2.80 4,30
aegn c jan 95,00 436 0.80 1,40
aegn c apr 95,00 193 3,00 4,20
aegn e apr 100,00 164 1,60 2,00
aegn p jan 85,00 210 0,60 0.40
akzo c jan 150,00 271 3,40 3,80
akzo e jan 160,00 348 1,00 1,00
akzo c apr 150.00 438 8.60 8,80
akzo c apr 160.00 238 4,80 5,00
akzo c apr 170,00 167 2,30 2,50
amro c apr 75,00 456 5,00 a 4,80
amro p apr 80.00 450 550 5,70dfl c jan 195,00 210 3-2(b 3,10
d/Fl p dcc 195,00 517 0,40 0,30
eoE c dcc 240,00 528 5,00 7,00
eoE c dcc 245,00 1055 1,20 2,00eoE p dcc 245,00 269 1,40 0,10
eoE p feb 230,00 1200 2,50 2,50
eoE p feb 240,00 1203 5,00 5.00hoog c jan 70,00 3«5 4,20 4,90
hoog c jan 75,00 208 2,00 b 2,50
hoog p jan 65,00 212 1,30 0,90
hoog p jan 70,00 191 3,00 2,40
kim c jan 40,00 181 2,70 2,70
knP c jan 45,00 195 1,50 1,80
nedl c jan 250,00 248 7,00 10,00
nedl c jan 260,00 263 3,70 5.60
nedl c apr 240,00 211 21,50 25.00
nlq p aug 100.00 200 1.20 1,40
nlv p aug 102,50 200 0,90 1,00
nlz p feb 100,00 400 1,20 a 1,00
natn' p apr 65,00 165 4,00 4,00obl p aug 100,00 200 1,70 1,80
phil c jan 30.00 1038 1,70 2,10
phil c jan 35,00 163 0.20 0,20
phil c apr 35,00 184 0,70 1.00
phil c jul 35,00 170 1,20 1,50
phil c 093 30,00 330 7,20 7,60
phil p jan 30,00 201 0,50 0,40
phil p apr 30,00 172 1,80 1,50
phil p 093 30,00 236 5,40 5.20
olie c jan 230,00 354 2,20 2.90
olie c apr 240,00 264 4,00 4.60
olie c 091 210,00 254 35,50 36,50
olie p jan 230,00 735 6,50 5,20
olie p apr 230,00 712 8.80 7,80
unil p jul 110,00 417 5,70 b 5,50
voc c apr 35,00 167 1,50 130

i=latM 9=bieden-m-di».
b=bieden h=l»ten-e_-di».
c=ei -claim k = gedaan +h
d^ex-di.idend l=geda**+g
e gedaan ¥k=slotkoe*s vorige dag
1= gedaan'laten tf=slotkoers gisteren

Enquête: groeiende export en werkgelegenheid

Bedrijven boeken
hogere omzetten

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Hogere omzetten, minder

7"~ — 1 verliesgevende bedrijven, groeiende ex-

' -t en een einde aan de dalende investeringen van de afgelo-
gjn Jaren. Deze tendensen blijken uit de jaarlijkse enquête re-
j^fiale bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Vereniging van

Jaa ers van KooPhandel en Fabrieken in Nederland over het
bed *-^' ®°^ e wei"kgelegenheid bij de 61.500 ondervraagde
VoQrijven steeg met gemiddeld 2,5 procent. De verwachtingen
n°r 1989zijn in alle opzichten nog iets positiever, vooral bij desr°tere bedrijven.

-Cv Ussen vijftiende jaarlijkseER-
i help Kquète constateert voor het ge-

gr.\bedrijfsleven een gemiddelde
Vnvan de omzet met 3,3 procent.,
s as «et begin van de jaren tachtig

,w 'e Br°ei niet meer zo hoog ge-
aj,s*- Snelste groeiers waren voor-
ga vinden in de sectoren van de

en ac dienstverlening.
tailhandel en de agrarische_ 0r maakten een geringe groei

jjj. r en bleven achter by het lande--1 /^.gemiddelde.
I Was^Ts an i*l ac afgelopen jaren

-Juin r groei van de omzet voorall tèt^,*">■** waarneembaar bij de gro-
l dir, ri Jven- Uitsluitend in de voe-

en genotmiddellenindustrie
I otjj, rake van een daling van de

*n ac sect°r dienstverlening
I V omzetgroei het laagst bij de

cc.a-bedrijven. In de detailhan-
-IWa Vle^en de verkopen in de auto-

.,.nche tegen, die op hetzelfde ni-dli bleven als in 1987.

de bouwnijverheid en de groothan-
del, is sprake van een gegroeid aan-
tal bedrijven dat investeeert. Daling
van de investeringen komt vooral
voor in de bouw, min 12 procent.
Volgens de ERBO-onderzoekers is

er opnieuw een verband waar te ne-
men tussen investeringen en groei
van de werkgelegenheid. Met een
gemiddelde groei van het aantal
werkzame personen (meer dan 15
uur per week) van 2,5 procent, steeg
dat bij bedrijven waar geïnvesteerd
is met 3,2 procent en in de andere
bedrijven met slechts 0,8 procent.
Ook het aantal part-timers groeide
dit jaar(4,2 procent) harder dan vo-
rig jaar(3,4 procent).

"Vat
8t^wee jaarvan dalende exporten,
Ja^S de nominale exportsom dit
fee n'eer met **'* Procent en gecorri-
jeJ'*-> voor de prijsontwikkelingen
OW met 6*3 procent. Hoewel de
(.f-'. Van de export over het hele
boueiri plaatsvond, scoorden de
feftf- erx °-e groothandel meer dan
~8 '*ddeld met respectievelijk 10 en
die^r°cent. Ook de industrie en de
tn ?^verlening deden het met 5,5
dr, '' Procent redelijk goed. Alleen
gr0 Srarische sector bleef met een
a.jJPercentage van 2,3 procent
IWi b*J het gemiddelde export-statie.
om
lie. a.antal bedrijven dat dit jaarver-
iiCL.1-'(lt, is opnieuw gezakt ten op-

'"" I9R_Van de vor'Se jaren. Meldde
l9*j*> ° nog 14 procent een verlies, in
W.Was dat 12 procent en dit jaar
i**4r a°ht nog maar 11 procent het
ti_t j ê|* rode cijfers af te sluiten.
b.,}.^Minste aantal verliesgevende
tit^'^en is in de bouw te vinden,
v-jjj. dan gemiddeld scoren bedrij-
de' nde landbouwen de detailhan-

H_taav. strantal bedrijven dat dit jaar in-
V is ongeveer gelijk geble-
et et het vorige jaar. Dat bete-er,Wel dat de in 1986 begonnen

_an investeringen tot staan isacht. In slechts twee sectoren,

jaar. Nog maar 8 procent houdt in
1989 rekening met verlies. Vorig

■jaar lag die verwachting voor 19ÖÖ
■nog op hetgeen uiteinde-- lijk uitgekomen blijkt te zijn op 11

de jaar zijn opnieuw beter dan die procent. Vooral industrie en dienst-
voor het inmiddels bijna afgelopen verleningzien hetkomend jaaropti-

mistisch tegemoet, in de bouw en
grote bedrijven in deagrarische sec-
tor en de detailhandel wat minder.
Het aantal bedrijven dat denkt in
1989 te zullen gaan investeren
neemt ten opzichte van deverwach-
tingen voor 1988 toe tot 46 procent.

Fokker stelt KLM teleur
Van onze correspondent

AMSTELVEEN - De kans dat de
KLM haar opties op vijf Fokker
100's nog omzet in vaste orders, is
niet erg groot. Dat zegt ir. K. H. Le-
deboer, hoofd vliegdienst van de
KLM, in het jongste nummer van
het personeelblad 'De Wolkenrid-
der. Ledeboer gaat in het interview
in op de problematiek rond de tien
bestelde Fokker 100's. „Het valt niet
te ontkennen dat de hele gang van
zaken rond de Fokker 100 een grote
teleurstelling is. Dat geldt voor zo-
wel deKLM als voor Fokker".
Het is nu zeker datdeKLM achtvan
detien bestelde Fokker 100's de ko-
mende twee jaar niet in dienst zal

nemen. De KLM zou by gelijktijdi-
ge invoering van de Fokker 100 en
de Boeing 747-400 twee derde van
het vliegerkorps in zeer korte tijd
moeten omscholen. Dat is onmoge-
lijk, aldus Ledeboer.
De KLM overweegt nu deze vlieg-
tuigen te verhuren. Er zrjn reeds
contacten met belangstellenden.
Maar volgens Ledeboer kunnen
geen duidelijke afspraken worden
gemaakt omdat de KLM nog altyd
niet weet wanneer de toestellen
worden afgeleverd.

De Fokker 100 komt volgens Lede-
boer ook niet meer in aanmerking
als vervanger van de F 28 van de
NLM. „De Fokker 100 waren be-

doeld als vervanger voor de DC-9's.
Als noodgreep is later overwogen
de F 28's vervroegd door de Fokker
100 te vervangen. Nuwe geenzeker-
heid hebben over de data van de
nummers drie tot en met tien be-
staat deze mogelijkheid niet meer".

Ledeboer legt de schuld voor de
problemen helemaal bij Fokker.
„Fokker heeft zich verplicht een
produkt te leveren op tijd en vol-
gens afspraak. Fokker is daar, on-
danks alle inspanningen, bij de Fok-
ker 100 helaas niet in geslaagd. De
KLM heeft zich tot het uiterste aan
telkens verschuivende leveringsda-
ta aangepast. Uiteindelijk is de
grens daarvan bereikt".

economie

Luxe stalling
voor auto’s

Van onze correspondent
SCHIPHOL - Op Schiphol zijn sinds kort de
parkeermogelijkheden voor de zakenman
aanzienlijkverbeterd. Net buiten de luchtha-ven achter het gebouw van Cargo Point heeft
net bedrijfExecutive Car Parking (ECP) een
nieuwe parkeerservice geopend.

Deze overdekte parkeerplaats is met name
bedoeld voor de reiziger met een inbraak endiefstal gevoelige auto. Hij moet tevens overeen dikke beurs beschikken. De stalling vaneen personenauto kost 36 gulden per etmaal.ECP mikt dan ook in de eerste plaats op dezakenman.
Voor zijn geld krijgt de zakenman wel het

een en ander. De overdekte garage is be-waakt en beveiligd tegen inbraak en diefstal.Tevens zijn alle auto's tegen iedere vorm van
schade verzekerd, zonder dat de verzekeringvan de automobilist daarvoor wordt aange-
sproken.

De garage telt nu zon zeventig parkeer-plaatsen. Mocht het experiment een succes

worden, dan zal fors worden uitgebreid. Erliggen bouwplannen klaar voor een garage in
twee lagen met in totaal 3300 vierkante metervloeroppervlakte.
Het vervoer tussen de garage en de vertrek-
hal geschiedt met een shuttlebus. Deze
dienstverlening is by de prjjs inbegrepen.
Het vervoer van de aankomsthal naar de ga-
rage gebeurt op afroep. Bij terugkomst kan
gebruikworden gemaakt van de pickup tele-
foon bij deKLM-autobusbalie om dereceptie
van ECP te melden dat men wenst te worden
opgehaald.
Dereiziger kan tenslotte desgewenst zn auto
voor een bedrag van dertig gulden van bin-
nen en buiten laten reinigen tijdens zijn af-
wezigheid.

Richtlijn eind PTT-monopolie
BRUSSEL- De Europese Commissie wil een richtlijn afkondigen om de
vrije concurrentie bij het aanbod van telecommunicatie-diensten te waar-
borgen en het PTT-monopolie op dit terrein te doorbreken. Dat heeft een
woordvoerder van deCommissie donderdag bekendgemaakt. Volgens de
Commissie legt de PTT in sommige EG-landen ongerechtvaardigde be-
perkingen op aan dienstverlenende bedrijven in deze sector. Ook is er
vaak sprake van een wanverhouding tussen tarieven en kosten. Deze
praktijken belemmerenhet aanbod van nieuwe diensten op een markt die
desondanks sterk in ontwikkeling is, aldus de Commissie.

" Philips was
van oudsher
leverancier
van telecom-
municatie-
apparatuur
aan de PTT.
In verband
met de
privatisering
van de PTT
per 1 januari,
komt Philips
met de
apparatuur
op de vrije
markt.
Gisteren
werden enkele
nieuwe 4
produkten
voorgesteld,
zoals deze
handtelefoon
van een halve
kilo, die in de
binnenzak
kan worden
meegenomen.

Overleg over
sociaal plan

V & D gestopt
AMSTERDAM - Het overleg
tussen vakbonden en directie
van het warenhuisconcern
Vroom en Dreesmann over een
sociaal plan bij de op stapel
staande reorganisatie is don-
derdagavond afgebroken. Dat
heeft een woordvoerster van
de Dienstenbond CNV meege-
deeld. Volgens haar hebben
alle partijen afgesproken geen
inhoudelijke mededelingen te
doen.

Directie en bonden bereikten
in september een akkoord over
de reorganisatie. De door de
bonden bestreden 950 gedwon-
gen ontslagen verdwenen toen
van tafel.

D.E. koopt
Van Nelle op

UTRECHT - Douwe Egberts te
Utrecht en Van Nelle in Rotterdam
voeren besprekingen overeen volle-
dige samenwerking. Het ziet er naar
uit dat Douwe Egberts een bod in
contanten op Van Nelle zal uitbren-
gen. Indien de plannen doorgaan
ontstaat een concern meteen omzet
van circa f7 miljard en 17.000 mede-
werkers.
Het samengaan van beide bedrijven
wordt gezien als een belangrijke
strategische stap, waarmee de mo-
gelijkheden en uitdagingen van de
Europese markt sterker dan op
eigenkracht tegemoet kunnen wor-
den getreden. De wederzijdse
marktposities zullen de internatio-
nale groeimogelijkheden verster-
ken. De basis daartoe zal mede ge-
legd worden door een bundeling
van ervaring op gebiedenvan mana-
gement, commercie, inkoop en pro-
duktie.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 15-12-1988 om
14.00 uur bg de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.330/ 26.830;
vorige ’ 26.380-/26.880; bewerkt ver-
koop ’ 28.430;vorige ’ 28.480 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/420 vorige

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

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,90 2,02
Brits pond 3,46 3,71
Belg. frank (100) 5,20 5,50
Duitse mark (100) 110,75 114,75
It. lire (10.000) 14,50 15,90
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,57 1,69
Franse fr. (100) 31,75 34,25
Zwits. fr. (100) 131,75 136,25
Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,75 16,35
Spaanse pes (100) 1,66 1,81
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) 157,00 162.00

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,96025-96275
Brits pond 3,5875-5925
Duitse mark 112,860-910
Franse franc 32,980-33,030
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 133.850-900
Japanse yen 159,46-159,56
Ital. lire 15,225-275
Zweedse kroon 32,490-540
Deense kroon 29,165-215
Noorse kroon 30,295-345
Canad. dollar 1,63125-63375
Oost. schill 16,0410-0510
lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,7320-7420
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,6775-6875
Hongk.dollar 25,10-25,35
Nieuwz.dollar 1,2350-2450
Antill.gulden 1,0850-1150
Surin. gulden 1,0850-1250
Saudische rial 52,25-52,50
Ecu gulden 2,3390-3440

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 277,1 278,1
alg.-lokaal 271,2 272,4
internationals 283,4 284,2
industrie 245,0 245,7
scheep/luchtv. 240,5 244,5
banken 335,1 336,2
verzekering 569,7 577,4
handel 447,9 448,8
cbs obl.index 114,5 114,5
rend. staatsl. 6.35 6,35
waarvan 3-5 jr 6,26 6,27
waarvan 5-8 jr 6,38 6,38waarv.s langst 6,51 6,51
rend. bng-len. 6,51 6,53
rend. banklen. 6,31 6,32

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 148,50-148,80(148,30)
Kon. Olie 226,80-227,80(226,80)
Philips 31,30gb-31,60gl (31,40)
Unilever 112,80-113,40(113,00)
KLM 42,00 (41,80)

Postbank en ANWB
werken samen in
reisverzekeringen

AMSTERDAM - De
Postbank en de
ANWB gaan op een
aantal terreinen sa-
menwerken. Vanaf
begin 1990 gaat de
Postbank haar reis-
verzekeringen on-
derbrengen bij Uni-
garant, de verzeke-
ringsdochter van de
ANWB. Nu gebeurt
dat bij het Zilveren
Kruis in Noordwijk.
Per jaar sluit de

Postbank ongeveer
200.000 reispolissen
af. Het premievolu-
me van de ANWB-
reisverzekeringen
bedraagt ongeveer
80 miljoen gulden.
De Postbank sluit
zich aan bij de
ANWB-alarmcentra-
le en gaat ook de
reis- en kredietbrief
verkopen. Daardoor
ontstaat volgens
ANWB-hoofddirec-

teur Nouwen een
groter draagvlak en
meer duidelijkheid
voor de hulpverle-
ning van de alarm-
centrale.

Verder is besloten
dat de ANWB voor
haar kredietbehoefte
een groter beroep op
de Postbank gaat
doen. Onlangs is bo-
vendien de introduc-
tie van een speciale
ANWB/Eurocard
(kredietkaart) aange-
kondigd. Als één van
de grootste partici-
panten in Eurocard
Nederland is de
Postbank daarbij be-
trokken.

NEW YOURK 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 2133.18 950.09 184.03 811.95
Hoogst 2146.87 962.45 184.80 818.47
Laagst 2120.91 943.31 182.31 806.53
Slot 2133.00 954.76 183.44 812.71
Winst/ -1.25 +5.88 -1.01 +0.57verlies
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Veel auto's beginnen na
schadeherstel aan

een lange lijdensweg.
Zo op het oog ziet uw auto er weer als nieuw

uit als hij na herstelde schade van het schadebedrijf
komt. Maar is alle schade wel hersteld? En is dat
vakkundig gedaan? jgg/g/_\

Als u later niet voor verrassingen fë^if-lwilt komen te staan, breng uw auto voor L^4"
schadeherstel dan naar ons. r.rï.iffrïm

" eigen sleepdienst

" moderne spuit- en richtapp., " alle merken voorruiten Fmij

" schuif- en zonnedaken " leenauto beschikbaar ■' '
inzetbaar " makkelijk bereikbaar *p"T"

£3"IA autoschade de Vries bv
I '^_r^_w Grasbroekerweg 28 - HEERLEN - Telefoon 045-722463

voor schadeherstel zonder nasleep.

fïTHJT??S!___T7»?THHKHa
UW PEUQEOT-DEALER MET DE MEESTE SERVICE

n* Reeds 20 jaar Peugeot-ervaring.

* Zeer grote onderdelenvoorraad.
★ Grote Peugeot accessoiresshop.

* 25 Man vakbekwaam personeel.

* Grote voorraad nieuwe en occasion-auto's.

* 50 Nieuwe huurauto's (Europcar autoverhuur).

SCHELSBERC 45 - HEERLEN - TELEFOON 720202
I i I■ —-_■--—■___-__——— —————————————-—mi

ér^ Autoservice
kL haleco b.v.Mmr Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Uw adrom voor diverse topmerken
autoradio's on cd.-spelers.
Tevens mbouwcentrum voor professionele auto-alarmsystemen.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg! 045-254049.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
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ALLEEN VOOR SNELLE BESLISSERS
Mis. Het gaat hier niet om een in perfecte staat verkerende
occasion, maar om de splinternieuwe Skoda Evergreen.
Met 4 deuren, hoofdsteunen, slaapstoelen, kooiconstructie,
rembekrachtiging, gelaagde voorruit, achterruitverwarming
enz. De Skoda Evergreen heeft een zuinige 1050cc motor
en u kunt met het slimme Skoda 3-Stappen-Plan zonder
rente in 3 x betalen. En u betaalt de laatste termijn pas
in januari 1990! Maar u moet wel snel zijn. Want er is
maar een beperkt aantal ...._ ri .__ ir mllvr rurktX m
Evergreens geproduceerd WIE SUM IS,RIJDT bKÜDA.

©-.porten, deßinckhorst Auto &Motor Import BV.Voorschoten,Tel.o7l-600200Pnisincl BTW,excl aflevenngskosten
Pmswipigingen voorbehouden De Skoda Evergreen is verkrijgbaar bii
Garage Central Geleen BV., GELEEN, Rijksweg Centrum 97, tel. 04490-43175;

Garage Fons Arets, HOENSBROEK, Randweg 1, tel. 045-216262;
Garage Jan Jacob, MAASTRICHT, Scharnerweg 165, tel. 043-637629;

Autobedrijf L Collé, SUSTEREN, Handelsweg 9, tel. 04499-3030;
Autoservice GJ. Kempen 8.V., LANDGRAAF,

Nw. Hagerheidestraat 30, tel. 045-312398; Automobielbedrijf Cor Vaessen,
KERKRADE, Beitel 11 (weg Drievogels-Simpelveld), tel. 045-424010

IIBMW
Een nieuwe ervaring voor een ingereden prijs
3 serie
BMW 315 beige 77.000 km 1982j BMW 320 aut. grijsmet. div. ace. 1981
BMW 316 bronsmet. 69.000 km 1985
BMW 316 Gazelle 58.000 km 1985BMW 316 groenmet. 27.000 km 1985
BMW 316 blauwmet. 40.000 km 1986
BMW 318 i groenmet. 30.000 km 1984BMW 318 i wit 36.000 km 1985BMW 320 1 blauwmet. 32.000 km 1985
5 serie
BMW 525 i bronsmet. 80.000 km 1985BMW 524 TD aut. grijsmet. 100.000 km 1986
7 serie
BMW 728 i aut. blauwmet. 20.000 km 1986

Superaanbod
BMW 316 5-'B4 wit 73.000 km 19.750,-
8MW316 8-'B4 rood 96.000 km 22.750-
8MW316 8-85 roodmet. 6.200 km 22.750-
BMW3IBi/4-drs. 4-'B4 wit 64.000 km 21.500-
BMW 324 D 7-86 bl.met. 93.000 km 29.750-
-101439 Autohistorie bekend

__L____L 1 I ' __ _\m_\ B_rjli^TÉn!v_-R^_l

[bmw maaktrijden geweldig

wam
grasbroekerweg 9 heerlen tel. 045-724545
Suzuki Swift, 5-drs. GXI (demo) '87
SuzukiAlto aut '85, '84
Suzuki Carry minibus '83
Suzuki SJ4IO, geel kent '83
Flat Panda 45 '85
VW Polo '83
VW Golf 1.3,3-drs '85
Peugeot 205 aut., 5-drs '86
Peugeot 305 SR '82
Ford Escort 1.6 diesel '85
Renauit 4 GTL 79
Renauit 5 aut 79
Opel Corsa 1.2S '83
Opel Kadett 78
Honda Accord aut 79
Volvo 66 75,79
Toyota Starlet '87
Waar u met vertrouwen auto's koopt!

Auto Kleijnen " Mitsubishi
Autoparc - Maastricht
Molensingel 1 (Wijk 29)

Zondag 18 december - Up6ll HUIS
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur

106496

9000 T, ACC, ATS-vel-
gen, lederen bekleding,
electr. schuifd., 65.000
km, nov. '85.
9000 I, alu. velgen,
electr. schuifd., electr.
ramen, electr. spiegels,
68.000 km, bj. '87.
9000 I, electr. ramen,
electr. spiegels, 87.000
km, bj. '86.
900 4-drs. M 5, Ipg, spoi-
ler alu. velgen,bj. '86.
900, 5-drs., LPG, 60.000
km, bj. '87.
900 T, 5-drs. SR I, S-
pakket '85

900, 4-drs. Ipg '81,
’10.500,-
-900 3-drs. kl. zwart, sun-
roof, Okt. '83 ’ 82.000,-
-900 4-drs. autom. P.S.,
Ipg onderbouw, okt. '83

’ 16.500,-
-900 turbo autom. '81
’10.500,-.

Prisma Monte Carlo 1.6,
35.000 km, 31-12-86.
Delta 1600 GT, '84.

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5,
6042 EK Roermond

Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en

Lancta-dealer voor
Midden-Limburg.

Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,; Opel, VW enz. Robby's

' auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123., Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.
Nu uw auto VERKOPEN

j tegen contant geld,v.a. bwj.
'80, gespecialiseerd in Mer-
cedes, BMW Opel, Ford.
Spuitwerk of defect■ geen
bezwaar. 045-414372, ook. 's avonds.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot

' ’5000,-. 04490-43481.

IVoor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr., 14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Citr. VISA 17 RD diesel,
okt '85, 75.000 km, BK
rood, nw. voorb., rembl.,
’9750.-. 043-212171 / 045-
-422580.
GOLF diesel te koop, 1983,
zeer goed. Tel. 04451-1509.

I Gebr. ONDERDELEN van
I jonge schadeauto's, alle
I merken. Tevens te k. auto's

met schade. Deumens,
Haefland 20,Brunssum, tel.
045-254482.

Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Tekoop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te koop doorlopend div.

J 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.
Koopje RENAULT 11 GTL
bj. '85. Inr. mogl. Caumer-
weg 70, Heerlerbaan.
Te k. MAZDA 323 bj. '77,
apk tot 10-'B9 t.e.a.b. Tel.
045-259664. I
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. I

Nu in onze showroom: de nieuweAlfa 164. '■'^____ÉÊÊÊÊ_
Ofwel sportiviteit in zijn meest exclusievevorm. tigffiÉWM ■"'■' - -_tC^, f-*__^?*
Met 3 liter V6injectiemotor (192 pk. top ruim ____*____________■__! l__4MH_i^ ;___>___l_-______V^________l______
230 km/h) of 2 liter 148 pkTwin Spark motor. ■^BEen uitgebreide proefrit leertu datAlfa de V ff V Br 'BUSgrenzen opnieuw heeft verlegd. Wm m _m

Alfa 164 v.a. fl. 53.800,-. , JL M wèsLeaseprijzen v.a. fl. 1.259- excl.BTW js

gebaseerd op 20.000km/48 mnd.

b^l &£a maaAffle *v_* ffM*4fin-4tnt/ I***
Automobielbedrijf >^ AUTOBEDRIJF
E-A. KOZOLE _S* SANDERS OSk ARCO - stem
Edisonstraat 23, nabij draf- en renbaan Autocentrum SANDERS BV Akerstraat 128. \_i_y COUMANS, HAVENSTRAAT 25 - HEERL01
Schaesberg-Landgraaf, telefoon 045-321088 Brunssum. tel. 045-251644. _ . «04490-32026

A OFF. DEALERI I
autobedrijf w. kees

SCHINNEN - TELEFOON 04493-1721

1
gebruikte auto's r-v

ongebruikelijk goed!
Mitsubishi Galant 1800GLXturbo diesel '87
Mitsubishi Galant 1.8GLX TD '84 ■MitsubishiLancer 1800EL diesel '84
Mitsubishi Colt 1200GL '83
ToyotaCorolla 1.6 liftback '85
Renauit Fuego TL '83
Peugeot3osSß '83 ["K

I VWSantana diesel '85 'I OpelAscona en Ipg '81

Diverse goedkope inruilers

OBnVAC ■ *"* sovAG'9arantie

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

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

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.). 5995 e

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
MAZDA 323 i.z.g.st, bwj.
'81, APK, weg. omst. Tel.
045-420048.
Te k. VW KEVER, i.z.g.st.,
APK, '73. Tel. 04499-3398.
Te k. MAZDA 323, '77. Van
Ostadestraat 14, Sittard.
Te k. FORD Escort 1.3Bra-
vo bwj. '82, 2e eigen. Tel.
045-217915.
MERCEDES 240 D kl. wit
autom. bwj. 1977. Tel. 045-
-750743.

1AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto, ook bedrüfs-wagens. 045-411572.
Autohandel E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261biedt 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,-: Opel Kadett
1.2 S t. '81 f 59007-; Renauit

5 TL t. '83 ’ 5900,-- Opel Ka-
dett stationcar '79 i.z.g.st.
’2900,-; Honda Accord t.'80 ’2400,-; Ford Fiësta 1.3
S t. '79 ’3200,-; mazda 626
Hardtop coupé t. '80’ 3900,-
-; Fiat Uno 55 S t. '86

’ 10.500,-; Renauit 18 TLIpg t. '82 ’3900.-; Alfa Giul-
lietta 1.6 t. '81 ’3900^: Opel
manta t. '77 ’ 1900.-; Toyota
Starlet state. t. '80J2900.-:
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-
sunF II t. '80’ 2750,-; BMW
1602 i.z.g.st bj. '72 ’ 2200,-:
Opel Manta GTE bj. '75
i.z.g.st ’7000,-; Renauit 4
vern., verl. chass. t '83
’3400,-; Honda Civic t '80

’ 2700,-; Chrysler aut t '81
f 1900,-; Volvo Expresse
71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK, verlichte
showroom, geop. ma t/m
wijd. van 10tot 19 uur, zat
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
NissanDATSUN King Cap
diesel 2.5, 4-w.d. type '85,
Br. sportwielen, outlbaar
rolbeugel. Auto is zeer com-
pleetAmstelstr. 8, Heerlen-
Beersdal.
CHEVROLET Elcamino
Chevell S.S. bj. '70 335 pk.rImport USA, puntgaaf.'
R.D.W.-gekeurd Amstelstr.
8, Beersdal-Heerlen.
Toyota TERCEL bj. '79
APK ’ 1150,-; Renauit 5 bj.
'80 APK ’ 1250,-; Datsun F
II bj. '79 APK ’ 1450,- Hee-
renweg 248, Heerlerheide-
Heksenberg.

Te k. weg. omst. mooie VW
JETTA LS automaüc kl.
beige, bj. eind '81 APK tot
'89 alles 100%, vr.pr. ’ 4750,-
-. Ernst Casimirstr, 2, Ka-kert-Landgraaf.
Plaatwerk nu ook bij CAR-
SHOP Kadett E scherm.
’97,50 excl. BMW 3 serie'89; Mercedes 123 mod.
’81,30; Kadett D ’68,-;
CARSHOP Automaterialen
Pieterstr. 6 Schaesberg,
045-326148.
Te k. FORD Granada 2300
nieuw model m. radio en
cass., sportwielen bwj. '81
i.z.g.st, APK-gek. tot '89

’ 2650,-; Tel. 045-323178.
Te k. NISSAN 160 B 4-drs.
z.m., radio, bwj. '80, APK-
gek. tot '89 ’2250-;Tstv-nw. Tel. 045-323178.
Te k. BMW 324 D'86, dia-
mant-zwartmet. veel ex-
tra's, le eig., 76.000km, 045-
-321919 na 18 u. 321742.
Te k. alu. VELGEN 6V2 x14
+ bandenBMW nieuw type

’ 650,-; 045-321919.
Tek. TOYOTA i.z.g.st. Apk,
met veel access. bj. 1977.
Tel. 045-244691.
Tek. MINI 1000 HLE ivoor-
wit, bj. '85, 38.000 km, veel
ace, nw.st., weg.omst, pr.
’7750,-. Tel. 045-419511
Opel KADETT 16S bi. '83,
62.000 km. Tel. 045-462637
na 17.30 uur.
Te k. GOLF GTI bwj. eind
'77, apk, i.z.g.st. Vr.pr.
’3500,-. Koekoekstr. 11
Heerlen-Noord. Tel. 045-
-218386.
Te k. Ford CAPRI 1600
bj.'77 APK 6-'B9 i.z.g.st. "’ 1050,- Middelste Wehr 46,
Hoensbroek, 045-215554 na
15.30 uur.
Koopje Volkswagen GOLF
type 78. APK 5-^B9 ’ 1450,--tef 045-229560. !
VW LT 28, APK 10-'B9

’ 1650,- Overbroekerstraat i
54, Hoensbroek. ;
VOLVO 245 GT '80 ’ 3900,-; ,
Honda Civic '81 aut. ’ 3500,-
-"VWGolfD'77nsoo,-04- J211071 Overbroekerstraat :
54, Hoensbroek. <
Te k. Ford FIËSTA bj. '82

_
i.z.g.st., vr.pr. ’5200.-, Del- .
straat 34, Hoensbroek.
FIAT 127 bj. '76 APK 5-'B9 ]
’350,- inruil fiets/bromf.
mog.Voskuilenweg 40, Mo- !lenberg-Hrln, achterom. :
Opel KADETT 4drs. km.st. <87000 bj. '79 blauwmet. ra- j
dio. nw. banden, nw. uitlaat ,
APK ’2150,-, te1.04-
5-210435. \
Te k. Ford TAUNUS 1600, j
4-drs., metAPK, i.g.st., type
'81. Pr. ’ 2200,-. Dr.
Poelsstr. 32 Landgraaf. _ ,
Te k. Ford ESCORT 1300L ?
bwj. 6-'7B, APK 6-'B9, radio-
/cass. Vr.pr. ’llOO,-. Tel.
045-317928. !—————_________________________________■ r

Jaguar/Daimler 3.6 j
nieuw model juni '87, antraciet met., 73.000 km, 1e eig., ;
voorzien van alle opties. Kera bv, Kerkradersteenweg 5 'Kerkrade. Tel. 045-452121. BMW dealer. <
Te k. BMW turbo (D) bwj. 1984; Mercedes 190Ebwj. "1985; Opel Kadett bwj. 1987. Lecor MOTERHOMES,' ,
Stenen brug 29, Schaesberg. Tel. 045-323154. :

m*mmmmmmmmnmmnmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm--m----wm-_ " ■

r I^^^Ml auto's in alle klassen

\-Wt_f llil " °Pel Corsa " Opel Manta j

nS_, " Opel Kadett " Opel Omega «

* 'M _ËJ " Opel Ascona " Opel Senator ■
f

Auto Mergel land i
Sneeuwberglaan 34 \/a ai g

Tel. 04454-3141 VAAL-D &
van ’ 7000- tot ’ 70.000-

Goede service n
'n y'ong bedrijf Keurcollectie inruilwagens

m____k#
Ruime voorraad onderdelen en accessoires fouderwetse

service k
; -4

Weg. sterfgeval te k. FIAT
Uno 60 Sbwi. 1988. Vr.pr.

’ 16.000.-. Tel. 045-220415.
Na 18.00 uur.
Te k. FORD Escort 14 CL
5-drs. bwj. 11-'B6, km.
19.000, schuifd., sportvlg.
enz. ’ 16.500,-. Inr. evt. mog.
Tel. 045-453572.
Te k. OPEL Manta hatch-
back bwj. 10 '78, apk 10-'B9
’2450,-. 045-316940.
Ren. 9 GTS '84’7900,-; Su-
zuki JEEP '81 winter en zo-
merkap ’5500,-; Matra
Rencho '80 ’3950,-; BMW
315 '82 ’ 7950,-; Escort Ca-
briolet '84; Lancia Cabriolet
'75; Moreti Targa '72;
Triumph TR 7 '77 7 2950,-:
Peugeot 205 D '86

’ 15.900,-; Kadett '85

’ 12.950,-; Seat Mallaga '87

’ 12.900,-; Toyota Cellca '84

’ 10.900,-. Inr. inkoop goe-
de auto's, Contant geld.
Joosten, Scharnerweg 3
Mstr. 043-634978/633442!
Tek. VolkswagenPASSAT
L, eerste eigenaar, bwj. '80,
wit, ’ 3250,-. Meidoornstr.
23 Geleen.
Tek. OpelKADETT hatch-
back 16 S. blauw met, bwj.
'87, ’ 16.750,-. Meidoornstr.
19, Geleen.
Te k. Opel KADETT sta-tioncar bwi. '82, van le eig.,
m. lpg-onderb., als nieuw.
Moet weg. 045-227793 b.g.g.
225901.
BMW 318 type '82, bwi. '76,
uitgeb. sportvelgen. Vr.pr.

’ 2000,-. 045-726013.
VOLVO 343 DL, autom.,
bwj. april '81, vr.pr. ’ 5400,-.
Tel. 045-223722.
MERCEDES 200 benzine,
bwj. mei '80, APK gek.
Vr.pr. ’5900,-. Tel. 045-
-223722.
Te koop schadewagen AS-
CONA 1.6 D, 4-drs., met.
blauw, bwj. '86, met achter-
schade met kent. Diepen-
broekstr. 1, Heerlen. Bij
DSM.
Ford Escort 1.3 GL '81
’7800,-; Renauit 5 GTL
div. ace. '83 ’7750,-; Fiat
Panda 45 '81 ’3200,-; Ford
Transit bus geel kenteken
'85. Lg.st. ’ f450,-. AUTO-
BEDRIJF Ger v. Mii,
Sportstr. 10 Kerkrade. Tel.
045-421787.
Te k. aangeb. Skoda 130L
'86 en 10.) L '85; BMW 518'78: Triumph autom. '84:Polski 150Ö '80: Audi 10Ó
'80; Sunbeam '79 enz. Tev.
het juist adres voor al uw
reparaties. Garage PIET
DE LA ROY EN ZN.,
Hoofdstr. 114, Hoensbroek.
Tel. 045-212896.
Te k. BMW 318 type '78, op-knapper, lpg, 4 nw. banden,
lichtmet. velgen. Vr.pr.

’ 2000,-. Tel. 045-422542.
CITROEN GSA '81 nw.st.,
apk 2-'9O. Pr. ’2450,-. 045-
-415528. -Te k. OPEL Kadett diesel 8mnd. oud, div. extra's,
4-drs. met kofferdeksel, kl.
foudmet., mr. mog. Pr.27.000,-. Te bevr. Elisa-gracht 13 Kerkrade-West
(Gracht).
MAZDA 929 hardtop copé
'80, apk tot okt. '89. Vr.pr.

’ 1700V. Te bevr. Kleingra-
verstr. 36 Kerkrade.
FORD Taunus bj. '73,
i.z.g.st. Vi\pr. ’ 600,-, apk tot
dcc. '89. Te bevr. Kleingra-
verstr. 36 Kerkrade.
Koopje CITROEN dyane 6bj. T.O i.g.st. ’llOO,-. Tel.045-421102.
Te k. AC Reflex bwjr. '80,
apk tot 25-5-'B9 in z.g.st.
Pastoorrijstr. 12 Nuth.
Te k. OPEL Kadett LS bj.
'85 i.z.g.st., 28.000 km. Tel.
04405-2648 of 3739.
Te k. zeer mooie FIAT Rit-
mo 4-drs., nw.model bj. '83
pr. ’ 3950 - beukstr. 10, Pas-
sart-Heerlen.

kerstaanbieding:
VAN AVIS lEven een paar dagen eruit met zon vrijwel

nieuwe auto van Avis. Dat kan al vanaf ’ 70,-
inclusief alles (kilometers, verzekering en t5
BTW) m.u.z. van de benzine, als u tenminste 3 t.
dagen achtereen huurt in de periode van 16 fdecember 1988 t/m 9 januari 1989. 'i

in
Voor reservering of informatie: Ui

'mmmmm] Akerstraat N. 20
yj I _fA m Hoensbroek-Heerlenl ■"**■■ l Te| 045-229540
AUTOVERHUUR >,

VW Golf diesel 1986 \Opel Kadett 16 D de luxe 3-drs.
1983 groenmetallic, 91.000 km j

BMW 316 1987
diverse extra's zoals aluminium velgen, bred e l«

banden, mistlampen voor, enz. *t

Audi 100 CS 1984 \
75.000 km, diverse extra's, blauwmetallic

Ford Sierra 2.0 CL
3-deurs 1987, 40.000 km
± 100 inruilauto's

108618 van diverse merken en uitvoeringen . P

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

Donderdag koopavond tot 21.00 uur >

FORD type Escort L bravo
'82, zeldz. mooi. Kerkrader-weg 166 Heerlen.
Te k. gerevis. 2 L XT-MO-
TOR + 5-gang versnell.bak
voor Toyota + div. onder-
delenv. Celica liftback. Tel.
045-417596.
FORD Fiësta t. '81 RS-uitv.,
veel extra's ’3950,-. 045-
-425253.
Te k. PEUGEOT 305 GLD
diesel, type '83, 109.000 kmgel. i.z.g.st. ’3850,-. Lich-Fenbergerstr. 53 Schaes-
berg.
Te k. FORD Escort 1.4 bra-
vo., wit, bwj. '87. Tel. 045-
-320229.

Tek. JAGUARXJ*kll'78, APK. Tel. 045-4l_g^
Mooie AUDI 80 btfjjjf
APK 4-89 kl. blauw. FIV£2250r1Td/045^1__2^
Te k. FORD Fiësta \y
bwj.'B2 i.z.g.st.’7500-
-mog. (M5-3f694o^___-^:
OPEL Rekord 18 %<t
eind '85,km. 33.000,f6 gij
f 13.750,-. Inr. kanJiVj
Te k. TOYOTA Caj^V»
'80 i.z.g.st. Sunrooi^Meertenstr. 20 Kg*%)f
ZASTAVAGTL 55 1L
bwj. 9-10-'B7, 5000 «'eig f6500,-. tel. 045-'*^of 723979. _——-<«

11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle au*°|n ()

vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp'
Cramer 31, Heerlen. 045 716951. _—--/

15.000 Opti-Belt
V-snaren direct uit voorraad leverbaar .

Voor industrie, landbouw en huishoudmacnin
Kerp cü<il AIn de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045:7Jj__l_>y

BLAUPUNKT - Auto-Hifi. Compl. programma U''.^,'
raad leverbaar. Een echte Blaupunkt vanaf / 1
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. -^

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaarechte garantie
Voor ieder voertuig uit voorraad leverba 1 \

Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. TeK^lE^



Betere verkeersdeelnemer via cursus anti-slipschool

Autobeheersing is een 'must'
®re automobilist zal wel

r ierff!H2eker tijdens de winter-
\J_~Q' achter het stuur ha-

momenten hebben be-Itn^j^B de auto met °*e te'
L^aer aan de haal gaat, is het
j^ te laat. Bij sneeuw en ijzel,

fe?evr°ren wegen, nat weg-

S^aguaplaning kunnen ge-
situaties ontstaan.

L r het plotseling veranderen
tat_Weerstoestanc- en gesteld-
lllt jj^sn wegdek, wordt de. -^stuurder vaak verrast.

stal reageert hij verkeerd,
L^e desastreuze gevolgen

jaren zag de ene anti-"^"PolT na de --11*-1616 het *icnt* Door
-*__'1stillee~agenten en an<*leren werd

r9ev 6S a*9es-oten terrein cursussen
I |tmtje eru D"2 slipbaan bestond uit een
Il^ ,We 9 om de auto te draaien, een

feooj. nderd meter lange aaiüoop-
Kee oln sne*-h-id te maken en een
_*" sli" 1 9*ad9emaakt breed stuk weg
M*tePS te voeren* D°°r de be-
ptdr ru*Inte 9^9 de auto via eent*^ J[tns*ip driemaal in de rondte
Pka sn-lheid van, pak wég, veer-
rk-^Ineter Po' uur- -*11 het dagelijks

je jh^ï echl®r 9—^t de auto met hoge-
«it (j?, "d ir» een slip. Vanwege het
*Uto \_ian *let e*nde van de baan de
fojl e **e keer weer moest draaien,

rden de lessen aan cursisten.
(h _,
II (j Weer moest worden gewacht
Nti^ auto was 'teruggekeerd. Ook
«to ,j <leel was dat niét met de eigen

sfo_~e cursus werd gevolgd. Als een
sWfy u* het dagelijks verkeer een
fx^ik ercedes bestuurd, is het na-
tfsit siw,1116' realistisch om de cursus in
LP5* 100° te vol9en* -2011 'ouder-
II cursug werkt „jg, meer

# Onverwacht in een extreme verkeerssituatie....

Praktijk
"Hs^*3 ex-coureur en -rallyrijder Ed
■s^,'. cursusleider van de anü-slip-
■ti-sl^de Berckt in Baarlo, dient zijn

"^ Pcursus op het Baarlo-circuit
Vtg te worden als een cursus
\ h Vaardigheid. De nadruk tij-
V.6' *es9even ligt bij hem op eenh v *a9enbeheersing in het dage-
■t cjrr*'rer- Tijdens een ronde over

h^he»011'1 111©1* diverse aspecten
Oh *utorijden aan de orde. Naast

*. stuiri°9e sne-heid passeren vanitt|^id 89^ circuit, komt ook het
k - ' een stukje slalom en het

JN, er*iden aan de orde. Meestal
CVfj661, automobilist onverwachtE^e °?teerd met een extremeweg-
E^ooir cursisten in Baarlo leren
ptw snel en beheerst corrigeren-

|L °euvres uit te voeren. Tijdens

het rondjes rijden, waarbij diverse si-
tuaties worden 'gepasseerd', wordt
het tempo langzaam van veertig naar
tachtig kilometer per uur opgevoerd.
Omdat, vanwege het karakter van het
circuit, tijdens de cursus continu kan
worden doorgereden, is tijdverlies
minimaal en kan veel aandacht aan de
praktijk worden besteed.

De cursus wordt in Baarlo met eigen
auto gevolgd en die dient schonend
behandeld te worden. „Bij onze in-
structie heeft de auto niets te lijden",
garandeert Eliasar. „De cursus heeft
alleen maar effect als met de eigen
auto slippen wordt geleerd". De moti-
vatie om een anti-slipcursus te volgen
is verschillend. Nederland kent ver-
schillende weertypen, bij extreme
weersomstandigheden wordt de kans
op een verkeersongeval groter. Het is
dan prettig veel vaardigheid te heb-
ben, om zonder kleerscheuren met de
auto veilig thuis te komen. Een anti-
slipcursus is niet alleen noodzakelijk
voor automobilisten die met hoge
snelheden rijden. Ook in het stadsver-
keer, bij vijftig kilometer per uur, kan
de schade bij een verkeersongeval
aanzienlijk zijn. Het is dan ook uiter-
mate belangrijk om met alle snelhe-
den een ongeval te kunnen voorko-
men. „De cursist leert niet alleen slip-
pen met een auto", aldus Eliasar, „ook
wordt hij een betere verkeersdeelne-
mer. Op een speelse manier leert hij
voor zijn eigen veiligheid beter auto-
rijden". De anti-slipcursus duurt één
dag. Ook bestaat de mogelijkheid een
uitgebreidere tweedaagse cursus te
volgen. De prijs van de eendaagse
cursus is 250 gulden. Informatie over
deze anti-slipschool: 040-455151.

Flor Schilte

Ook theorie
Ed Eliasar vindt het onbegonnen werk
om met twee instructeurs groepen van
vierentwintig mensen les te geven.
Persoonlijke aandacht is belangrijk
om een goed resultaat te verkrijgen.
Naast praktijkrijden wordt ook uitge-
breide aandacht aan theorie besteed.
Vooral bij het besturen van heden-
daagse supersnelle 'high-tech-boli-
den' is het belangrijk dat de bestuur-
der aandacht besteed aan een betere
wagenbeheersing. Zeker om de gren-
zen van de auto en zijn kunnen te leren
kennen. Boven 160 kilometer per uur
is de werking van het ABS-systeem
niet meer effectief. De diverse types
auto's hebben een ander 'bochtkarak-
ter', denk maar aan voor- en achter-
wielaandrijving. Het slippen met een
auto met automaat en het slippen met
een caravan achter de auto behoren
ooktot de lesstof. Een vijfentwintig pa-
gina's tellend boekwerk wordt met de
cursist doorgenomen.

" Een gecontroleerde slip.

Snel en soepel
De injectie-versie levert een ver-
mogen van 122 DIN pk, ofwel 88
kW. Bij 4000 toeren wordt het maxi-
mum koppel van 157 Nm (16,3
mkg) bereikt. Tijdens een rij-im-
pressie bleek dat de motor vanaf
80 kilometer per uur in de vijfde
versnelling soepel en krachtig op-
trekt. Bij 2000 toeren is het koppel
nog heel respectabel (15 mkg). De
topsnelheid bedraagt circa 190 ki-
lometer per uur. De motor is tame-
lijk stil maar produceert bij het op-
trekken de herkenbare Alfa-brom.
Hoge'prestaties vragen doorgaans
overeenkomstige brandstofcijfers.
Toch valt het verbruik van deze

snelle jongenreuze mee. Volgens
de fabriek vraagt de Alfa 75 IE bij
90 kilometer per uur 1 liter op 16,5
kilometer. Bij 120 kilometer per uur
is het verbruik 1 op ruim 11 kilome-
ter.

auto

Passat kreeg prijs
VW PASSAT krijgt het 'Goldenes Lenkrad', een jaarlijks terugkerende autoprijs. De drieëntwintig juryleden uitzes landen gaven punten in negen klassementen, waarbij de nieuwe Passat (reeds derde bij de 'Auto van het
Jaar") in vijf categorieën de meeste punten kreeg.

Met de BMW M5wordt 'doorgeborduurd' op de in 1978 gestarte M-serie bij BMW. Na de legendarische Ml
sportcoupé volgden er talrijke tot de verbeelding sprekende modellen. De nieuwe 5-serie heeft ook een M-mo-
del en is voorzien van eèn 24-kleps 6 cilinder motor, die goed isvoor 315 pk. De auto heeft een iets verlaagd on-derstel, een zwaarder veer- en demppakket.De M5haalt in 6,3 seconden een snelheid van 100km/uur en kost te-
gen de 170 mille.

DALENDE autoverkoop voorspelt World Automotive Digest in 1989 in West-Europa. In West-Duitsland en Span-
je5 procent, Engeland en Frankrijk 9 procent en in Italië bijna 12 procent minder verkopen. Japan zal de autopro-
duktie zien afnemen met 6 procent. Alleen in de VS zal de markt iets groeien.

" Dr. Wolfgang Lincke, hoofd afdelingpersonenauto-ontwikkeling Volkswagen, bij deprijswinnaar:
een Passat CL met 1,8 liter-motor.

Automobilist kent
verschil in type

wegen niet goed
Veel automobilisten kennen het
verschil niet tussen een autosnel-
weg, een autoweg en een buiten-
weg. Volgens de ANWB houdt dit
in dat die automobilisten ook niet
weten hoe hoog op die wegen de
geldende maximum-snelheid is.
Met gevolg dat snelheidslimieten
worden overschreden.
Uit een enquête van het ANWB-blad
'De Kampioen' blijkt dat slechts een
kwart van de autobestuurders het bord
kent dat 'autosnelweg* aanduidt. Na
het blauwe bord waarop een weg met
een viaduct is getekend, mag 120 kilo-
meter per uur worden gereden.
Slechts twaalf procent van de onder-

vraagden weet dat een vierkant blauw
bord met een witte auto een autoweg
aangeeft. Op dit type weg mag de'
snelheid niet hoger dan 100 kilometer
per uur zijn. Met de kennis van de ove-
rige buitenwegen, waarop 80 kilome-
ter per uur mag worden gereden, is;
het iets beter gesteld. Ruim veertig
procent van de automobilisten heeft
het in de gaten als ze over een derge-
lijke weg rijden.
Op autosnelwegtrajecten, waar een
maximium-snelheid geldt van 100 kilo-
meter per uur, zegt 76 procent van de
ondervraagden zich aan deze snel-
heid te houden. In de stille uren daalt
dit percentage naar 68 procent. Van
de geënquêteerden geeft 41 procent
toe dat ze af en toe harderrijden dan is
toegestaan. Uit het onderzoek blijkt
dat de autobestuurders de maximum-
snelheid volledig accepteren als zij
van het nut ervan doordrongen zijn. Zo
zullen de meesten niet te hard rijden
op woonerven.

Nissan Prairie
in Kerkrade

De Nissan - Prairie (2.0 SLX) staat, als
primeur voor Nederland, ten toon in
de nieuwe showrooms van Jurgen
Autocentrum - Mercedes/Nissan -(Industrieterrein Dentgenbach, Kerk-
rade). Aangenomen mag worden dat
dePrairie de rechtstreekse concurrent
van de Renauit Espace zal zijn. Een
_>lokje om' met deze veelzijdige auto
leert dat het 'ding" als een gewone
personenauto stuurt, niet te slap is af-
geveerd en driedimensionaalruim ge-
noeg is. Bij het parkeren dient wel
goed rekening te worden gehouden
met de grote voorsteven. De Prairie is
een van de vele exemplaren die tij-
dens Open Dagen (tot 31 december
a.s.) in Jurgen Autocentrum te zien zal
zijn.

FORD heeft voor alle modellen
met achterwielaandrijving een
lichtere en gemakkelijker te be-
dienen versnellingsbak gebouwd.
Deze 5-bak wordt vanaf het voor-
jaar '89 standaard op de Transit,
Scorpio en Sierra. De MT7S is ze-
ven kilo lichter dan de voorgan-
ger, gebouwd in een aluminium
huis en kan koppels tot 300 Nm.
aan. De schakelwegen zijn met 30
procent verkort, de uit twee delen
samengestelde tandwielen lopen
op naaldlagers en in combinatie
met dunne minerale olie loopt
deze bak soepeler.

Door nieuwe grille 'agressiever' gezicht
Alfa brengt zijn 75 ook met injectie

Alfa Romeo heeft zijn in 1985
gelanceerd model 75 een face-
lift laten ondergaan. Bovendien
is er een 1800 versie met elek-
tronische brandstofinjectie bij-
gekomen: de nieuwe Alfa 75 1.8
lE. Er zijn nu vier uitvoeringen
van de Alfa 75.
Dit zijn, behalve de injectie, de
1.8 in carburateurversie, de
twee liter twin spark en de drie
liter V-6.

Over de prijs valt niet veel te zeg-
gen zolang de overheid in Den
Haag geen uitsluitselgeeft over mo-
gelijke btw-verlaging per 1 januari.
Alfa hoopt de nieuwe auto onder
de veertig mille te kunnen aanbie-
den. Door het uitblijven van de
btw-beslissing zitten de Neder-
landse auto-importeurs met de
handen in het haar. De irritatie
groeit met de dag. De nieuwe in-
jectie-versie van de Alfa 75 bevat
een gewijzigde 1779 cc motor die
is voorzien van een Bosch Motronic

injectiesysteem met digitale ontste-
king. De krachtbron is bovendien
voorzien van het speciaal door Alfa
ontwikkelde variabele ontstekings-
systeem, dat ook is toegepast op
de tweeliter twin spark (twee bou-
gies) - motoren in de Alfa 75 en de
Alfa 164.

" Alfa 75 met de nieuwe, 'agressieve'-griüe aan de achterkant.

Verandering
Alfa heeft zowel binnen als buiten
veranderingen aangebracht. Aan
de buitenkant valt de nieuwe
'agressieve' grille op, uitgevoerd
in donkergrijs. Bij de modellen
twin spark en 3.0 V 6 wordt op de
grille de kleur van de auto doorge-
voerd. Aan de achterkant bevinden
zich grote achterlichten, die de
verwantschap met de 164 bena-
drukken. De 75 1.8 IE heeft dezelf-
de achterspoiler en -bumper als de
twin spark. De bekleding met dia-
mantvormig patroon binnen is
nieuw ontworpen. Ook is het dash-
board wat herzien. AlfaRomeo ver-
wacht dat in 1988 wereldwijd de
verkopen van de 75 in totaal 73.000
stuks zullen belopen.

Vrijdag 16 december 1988 "9
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armoedevoorkomen, danbestrijden
**!« deteelt vankoffiebo- Max Havelaar wordt opeen an-n»s veel geld gemoeid. Pas dere manierverhandeld. Als de

fi
a drie jaar leverteen kof- bonen nogaan de struiken han-

J^mik2ijn eerste 00gst op. -fn,- ontvangen deboeren al een

boeren in de derde deelvan hun geld. Zo nvoor-
■_.__ " schot stelt hen in staat depeno-ttlidSS i

geen eigen de tussen deteelten de levering
*Ov k

°m eefSte ,are" van dekoffie te overbruggen.
'S ( j^rbruBgen. En geld lenen Zonder hoge schulden aan te

Ur* gaan.
S|o£fed'eten met woekerrentes Max Havelaar biedt niet

■ *Ken een grootdeel van het al|een een betere prijs, maar
*°nienop. Is ereenmaal ge- betaalt ook eerder. De beste

j Bst, dan dwingt degeldnood manierom armoede te bestrijden
Sn | ffieboe*"en hun bonen zo »s armoede te voorkomen.
Te '"gelijkte verkopen. Stichting Max Havelaar«en lage prijzen. Postbus 57,4100 AB Culemborg
sloftemethet Keurmerk van Tel. 03450-19651
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y^^. Renaillt KeiTeS Deßenautt-dealervoor
/K/ m mnan fA_-m<W --.30 |-arKerl<rade. Landgraaf e.o.
Y__v PLNAULT 1 I 1 Domaniale
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Onlangs hield Lee Tbwers voor een yjH, HOGE INRUILPRIJZEN.Aan het eindvan het wel lekker fel. Uw favoriete krachtbron zit er zelfs voorop. Dat ziet u aan het ontwerp, de

uitverkocht Ahoy zijn Gala of the Year. \J/ jaar is de Opel-dealer in een feestelijke altijd bij! styling en de veleuitgekiendehigh tech-snufjes.

Met General Motors als sponsorvan Lee stemming. Als uuw huidige auto meeneemt WAAR VOOR|E GELD. Opel-kwaliteit is heel Lool*at °Pel now!
Tbwers is het nu de beurt aan de Opel-dealer -"01"de showroomkomt uzelf ook direktin een \«#/gunstig geprijsd. Zo is eral 'nCorsa vanaf GRAT|S leE TOWERS-CASSETTE BIJ TAXATIE.
om in 'n ongetwijfeld bomvolle showroom zijn feestroes. f 17.500-, 'n Kadett vanaf f 22.656-, 'n Veetra Die heeft u snel ver(jiend. Neem uw hui-
Opel Gala of the Year te organiseren. SPECIALE AKTIEMODELLEN Naast de kom- vanaf f 29-750 "en 'n Omegft vanaf f 35.426,-. auto mee deshowroom, vraagde Opel-

Er zijn optredens te verwachten van de modeUenlijn heeft de Opel-dealer Stuk voor stukuitgerust metdeextra waarde en dealeruw auto te taxeren en ukrijgt niet alleen
handige en kompakte Corsa, de Kadett als ge- noveen aantal speciale aktiemodellen in huis, betrouwbaarheid die u van Opel mag een perfekte priJB) m^u ontvangtbovendien
zinswagen bij uitstek, de Omega als komfor- waaronder deKadett Club, die uitgerust is met verwachten. degratiscassette vanLee Tbwers'laatstealbum
tabele reiswagen, de Senator als summum van allerhande extra's, zoals een vijf-versnellings- JjfoUITGEBREID ZELFTESTEN. Natuurlijk krijgt JnHarmony".Enbij hetbeluisteren ervanmag

luxe en als stervan de show de nieuwe Veetra. bak, brede banden met sportvelgen, speciale 'l&Tu alle gelegenheid omuwfavoriete model u overigens ook best voor een keertje uw die-

Bovendien staat vin de showroom een bekleding en getint glas. zelfaan een test te onderwerpen. Voel hoekom- bogen gebruiken. Op zich al voldoende reden
~.,.,, u . M „ fortabel bii rijdt en hoe soepel hij schakelt. om het Opel Gala of the Year mee te vieren eu
heel speciale, muzikale veirassing te wachten. KOMPLEET MOTORENPROGRAMMA. Benzi- w J^_ snel uw voordeel in de showroom te halen.
Maar daarover straks meer. Want in totaal zijn *-wJ ne-motorenmet en zonderkatalysator of
ermaarüefst 7redenen waaromu hetOpel Gala injectie, Diesels of Tlirbo-diesels. Van 1,2 tot 3 £*%DE LAATSTE HIGH TECH-SNUFJES. Opel is Dus meteen op wegnaaruw Opel-dealer,
of the Year niet mag missen. liter. Stukvoor stukzuinig metbrandstof, maar T-&-I klaar voor de jaren 90. En loopt daarin want de voorraad cassettes is niet onbeperkt.

*-==
—; 7 OPEL>&,

7 |Üll PRIJS INCLCSIEF BTW. EXCLUSIEF GEADVISEERDE AFLEVERINGSKOSTEN f367-RESP. f 398,-. AF GENERAL MOTORS NEDERLAND BV.ROTTERDAM. ._„*_-,__,._-;'■. Dp flktïe loODt t/m 31 december 1988 A__________________...______________M__________^wmmmmam*—**^S____mSm PRIJS- EN SPECIFIKATIEWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ZES JAAR GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNEN UIT OOK IN FLEETSALES & LEASING IS OPEL AL JARENLANG NO. 1. *->V ÜJtUt. ILHjpL l/11l OI Ut.t,t.lllUt*l WOO. _______________________*t—*-—

DAAR STAAT DE WERELD
VAN GENERAL MOTORS ACHT^y ,
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Voor n surprise
is het nooit te laat.

Sinterklaas enKerst? Geefze deruimte

M_-Chline HIF' stereo audio HQ-VHS videorecorder met drie video- echte surnrise is 't nooit te laat
Hifi ste beeld looh stilstaand! en twee audlokoppen voor max. 8 uur ecnte s>urPn!:,e '*» l noem Ie laal-
Lc_.d|Sr^oge'uit) Voor te programmeren metoverzichtelijke afstandsbediening en

IC&Bh_______, 15CE1210/108. Portable kleurentelevisie met draadloze afstandsbediening. DonkerB ____*_____ ""'"-. J§/ getinte 39cm/90 uFSO-Vision beeldbuis meteen beeldschermdiameter van 36 cm. nlütpntrvlpr tunpr pn m cnclpr RPn**B1J/f 40Voorkeurzenders.Metaansluitingvoorvldeorecorderenhoo.dtelefoonTevenste platenspeler, luner en (AJ speler. ten

i^Mifc */ gebruiken als computermonitor, uitvoeringen in zwart of wit. f 949.-
-n .k^T*^*«l7^^ PIKÉJ I X afstandsbediening ontbreekt evenmin,

van de netspanning overbrugt f 99,- In de Matchline-Serie Vindt U

''^t. videorecorder" mm^M ! 27CE7594/30R. Matchline HiFi stereo kleurentelevisie met On Screen Display.t_' u kunt hem / .«P^1^ Computer Controlled Teletekst en draadloze afstandsbediening. 70cm/1100 FSQ- \a . a . u-_. i a i j

_*ens proüram __»»-*BJ_ PP Vlsion beeldbuis met een beeldschermdiameter van 66 cm Compleet met losse Met de extra DUgeleverde luid-
denvoor vrijwelal ' luidsprekerboxen en matrix surround sound-aansluiting. f 2.899-
-d'enh?r_.a,starld be" VKR6BSI VHS-HQ videocamera-recorder met CCD-op- sprekerboxen betekent dat dus DUUr"Win? niet" neemelement. volautomatische scherpstelling. regeling jum_________________m ____
De aPParatuur van witbalans en diafragma. Elektronische zoeker voor ____H__H__l_H_____P JH _____ ________________________
m aau LCD-display directe controle van uw opnamen Maximale opname-/ £!%* I ||p B I gg^ genieten van (muziek) programma's,
Oov"? w comman- weergavetijd isvier uur. Wordt geleverd met netvoedlng/ BS PI"Chtbaar.f 299.- modulator, acculader, accu en schouderriem. f 3.995,- BI "_

, _, ,__,.■~**--«--CI soms uit verre landen als u beschikt

■ over sate"ie,"ontvanést-

Compleet isuwTV overigens pas
mkmm^mmmmmm&Ë*^^^^Smmmmmwmm BBBnBB met een videorecorder. De Matchline-

SP^^^-^^^*^B FCD4BS. MidisterecSjg|jgfc. combinatie met CD. Digitale tuner.Versterker met.. \-\f^^^^^^ eenmuzlekvermogen^'Si^» van 2 x 40W. Dubbel cassettedeck met dubbing cPr je hiedt n ook wat dit hetreft eenD»892 „.„,„„ . K. , „ ' ' ' „_, en continue afspeel- IfP mogelijkheid. Synchrostart voor opname van Sene Dlet" U OOK 3l alt Delren een
**ler wr ,i

g Sou d cP-<-ombinatle. Cassettedeck en programmeerbare CD- Compact Dlsc. Semi-automatische platenspeler. Computergestuurde programvoorzien vanvaste boxen met4luidsprekers. Muzlekvermogen 2x 3W.f 499,- meerbareCD-speler met ingebouwd foutcorrectlesysteem.Compleet metafstands- scala van technische mogelijkheden
bediening en 2bllpassende tweeweg luidsprekerboxen, f 1299.- ■ii-_-.Ui\_--_-_..

f__*7. i i". ~W".- C*A' R " Dl 00r toepassing van drie video-
koppen en twee audiokoppen worden

J |-Bt EXtra bij deZe PhiÜpS CD-SpderS. beeld en geluid glashelder weer-

'V-HIP I?ï3 *8,1.. .> . "'« t__&\ t^__ . gegeven, zoals u van top-apparatuur

Koop nu één van dezePhilips CD-spelers! —*■**■*--van hebben we een interessant cadeau voor u: een jaar lang gratis MjCBSMMH
de Üdmaatschapseard van de CD Club. Dat betekent meteen al een Overigens is dit natuurlijk maar
Sratis CD naar keuze (waarde f39,95). korting op 80 top CD's,
allerlei speciale aanbiedingen en gratis 't CD Club Magazine in huis! een £reeP uit de surprise-ideeën die. Jl ||k de Philips-winkelier voor u heeft.

||l| Ga eens rustig bü hem kijken. Ên

ontdek de voordelen die juist Philips
*B STM3BI. Midi HIFi-systeem. Opgebouwd uit componenten van topklasse: V, ftl, ■■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■i^^^w mmmmm] Compact Disc, dubbel cassettedeck, versterker met een uitgangsvermogen van voor U neen!
r*'B2. Midi CD-speler met afstandsbediening. Voorzien van uniek FTS- 2 x 30W, digitale tuner, seml-automatische platenspeler, basretlex drieweg

«mmoetgeheugenvooropslag van ca. 775 muzieknummers. Met extra 'muslc luidsprekerboxen met een continue belastbaarheid van 50W Inclusief afstands-*-«n-toets om van elk nummer alleen het begin te horen, f 799,- bediening, f 2.499,- w " " _—__ "1 "["-. I Liever nPhilips.

Hoensbroek brunssum landgraaf
HnSrS>

°LL&ZN.B.V. KREMERS HAND. MIJ. B.V. KREMERS HAND. MIJ. B.V.(wuj; DSTRAAT 41 -43 KERKSTRAAT 324 STREEPERSTRAAT 72
v D"2l9222 045-271225 045-317657
Hon-MB.EN BV UCCDI CM J. KREUTZ ELECTRONICS B.V.

12 HEERLEN KERKPLEIN 39212655 DOMV.D.BERGH 045-313815
DAUTZENBERGSTRAAT4B

*HILIPS ml>~ , , , 9

EjAKAJIMA
ironische schrijfmachine

P-w
\tia|jt

elek,ronische schrijfmachine met tal van funkties die
**ieen (?h

a"een bij duurdere machines worden aangetroffenseneugenvan 5Kb om diverse teksten in op te slaan.

ntroductieprijs ’ 540- mcl. BTW

'K B,JSMANS KANTOORMACHINES H.ndel--nd--n_r-,lrig
c"tlmi«_-_t 23 . 6M7 HN Übtchllurg ■ T«l«'oon 045 - 752432

OPROEP
In verband met de liquida-
tie per 2 januari 1989 van de
besloten vennootschap:
Kantoor voor Administra-
tie en Secretariaten (KAS)
BV, gevestigd te Sittard, in-
gevolge besluit van de Al-
gemene Vergadering vanaandeelhouders van 22 no-
vember 1988, verzoekt on-
dergetekende, als aangewe-
zen vereffenaar, alle beken-
de en onbekende schuldei-
sers van voornoemde ven-
nootschap zich voor 1 ja-
nuari 1989 te melden bij:
Accountantskantoor J.
Foederer, Postbus 280, 6130
AG Sittard, onder overleg-
ging van hun vordering.
Stichting SBDI
Wilhelminastraat 37
6131 KM Sittard

"■■■■■""■■■■■■■■■■■'■"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^__

Bij exploit van deurwaar-
der S.M.J. Quaedvlieg teKerkrade is op 12 decem-
ber 1988 door Catharina
Juliette Maria Grefen,
ambtenaar, wonende teKerkrade, tegen haar echt-
Êenoot Matthias Joseph

enzen, wonende te Kerk-
rade, zonder beroep, een
vordering tot opheffing
van hun gemeenschap van
goederen ingesteld. Een
afschrift van voormeld ex-
ploit kan bekomen wor-
den tenkantore van onder-
getekende, procureur vanverzoekster.
Mr. J.J.M. Goltstein
advocaat en procureur
Grupellostraat 8-10
6461 EV Kerkrade

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.Groenstr. 109 Geleen.
De hoogste prijs v. oud pa-
pier en metalen. IRIK, Pap-
persjans 36 Heerlerheide,Ö45-212913, na 18 u. 045--253209.
Defecte KLEUREN-TV'Svanaf 1980 (typenummervermelden). 045-723712.
Hoogsteprijs voor munten,POSTZEGELS (alle lan-
den), oude ansichtkaarten
en goud. Stamps & Coins,Kas-eeUaan 102 Meezen-broek (Heerlen).
Te k. gevr. OUD IJZER enmetalen, sloop- en schade-auto's. 045-272216/272516
ook 's avonds.
Te k. gevr sloop-en SCHA-DE-AUTO'S, afg. vrijwa-ringsbewns. Gratis afhalen.
Tel 045-216475 of 727711.
6te k. gevr. oud IJZER enmetalen, tev. sloopauto's.
Ook 's avonds 045-218925.
Gevraagd: EETHOEK, gas-
forn., ijskast, slaapk., diep-
vr.. bankstel enz,. Tel. 045-

Te k. gevr. VIDEO, stereo-apparatuur + t.v. Tel. 045-

Wij kopen GOUD, brilj.enz. Contant geld, Verse-veld Saroleastr. 80A, Heer-
len, tel. 045-714666. Defect
geen bezw.
GASHAARD huisjesmodel
en barok dressoir. Tel. 045--217408.
Te kr-SSYr- dikke TROT-TOIRTEGELS ml. 045--711617.

Nabij centr. Hrln. mooie ge-
meub. KAMER, alle comf.,
v. nette werk. mensen. Na
18 u., zat. na 12 u. Schaes-
bergerweg 43, Hrln. 045-
-724226.
Te h. mooie ETAGEWO-
NING, wk. eetk. 2 slpk.,
w.c, keuk., douche, berg.
tel. tv-aansl., huursubs. evt.
gar. 045-310706 na 18 u.
Te h. gem. KAMER.
Kruisstr. 75, Heerlen. Tel.
045-714330.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide gem. KAMERS m.
gebr. v.keuken, cv. 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. ca. 1 km van station
Hrl. nieuwe 1-pers. STÜ-
DIOZ/APP. Huurpr. v.a.

’ 450,- - ’ 550,- p.mnd. mcl.
serv. excl. energiekosten.
Aanv. direkt. Tel. 045-
-326200.
Gemeub. KAMERS te h.
Maastrichterstr. 24 Bruns-
sum
Gest. ZIT/SLK/KEUK.
’350,- all in. Akerstr. Nhoensbroek 045-221217.
Te hhr KAMER voor net
persoon, event. half-pens.
tel. 045-221832.

Te h. ruime gemeub. BO-
YENWONING te Kerkra-de. Keuken, woonk.,slaapk., badk. m. douche,
eigen w.e. Te bevr. 045--454890/459026.
Gemeub. ZIT/SLPK. cv.,
douche, keuk. Panneshei-
derstr. 1 of 19K'rade.
Te h. per l-l-'B9 te K'rade-
Chèvremont (5 min. v.a. sa-tion) gestoff. en gemeub. 3
kmr.app., w.k., keuken, I
slpk., bad, w.c. berg, tel.,
tv-aansl. huursub. mog. Tel.
045-457406 na 18.00 uur.
Geh. compl. KERSTMAN-
COSTUUM N. Biismans,
Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-
kerveld Heerlen. Tel. 045-
-717608.
Te huur BOYENWONING
in Schaesberg. Tel. 045-
-324495 - 312836.
VALKENBURG te h. app.
Inl. na 18.00 uur. 044.6-
-13178 b.g.g. 15390.
Te h. mooie BOYENWO-
NING, woonk. keuk., 2
slpk., badk.cv. Br.o.nr. XE
037 L.D. Markt 42, 6461ED Kerkrade.
Te h. APP. te Kerkrade. Tel.
045-454708.
Te h. gemeubileerde KA-
MER met eigen kookgele
genheid + tel. Schaesber-
gerweg 103 Heerlen. Hom-
merterweg 19 Hoensbroek.Tel. 045-415718 of 725053.
Direct of per 1 januari te h.
nette gemeubileerde KA-
MER aan rand Heerlen-C
045-217592.

1 -——Te huur op goede afstand Geleen 2 slaapkamer/portaal
FLAT op 4e verd., cv, + isol.glas. Huurprijs ’ 600-
-p.mnd. Aanv. ca. 1-2-'B9. Br.o.nr. GE 802, LD, Markt 3,
6161 GE Geleen.

* -_. _y__k ". __ * ** * *->_.* ._■_____________. . «b * 0- -*^__^ -3_JP____. t,^ _ ''t. " > .WEB? VLvÊ *'_^k_>* -_______e _4_ __k. I %
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_s>fé|tó rIOVInCIC Bureau Bibliotheek
\Wi»*H I ïr^Kl ■**»#«

Postbus 5700
13>2?al LIITIDUrg 6202 MAMaastricht

tel. 043-897386

mededeling OPENBARE ZITTING KAMER
m 190/50-88 GEDEPUTEERDESTATEN

Kamerzitting Verkeers- en Vervoerswetten
Op maandag 19 december a.s. om 14.15uur
in het Gouvernement, Limburglaan 10te
Maastricht, ter behandeling van ingekomen
beroepschriften. \
Nadere informatie: Bureau Bibliotheek,
ProvincieLimburg.

I lil
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Werk
in uitvoering
Inverband met het uitvoeren van
werkzaamheden aan deNS-overweg
HEYTHUIZERWEG
in de gemeente HAELEN
gelegen aan despoorlijn
ROERMOND-WEERT
zal genoemde overweg in de nachten van
ZATERDAG 17OPZONDAG
18 DECEMBER, ZONDAG 18OP
MAANDAG 19 DECEMBER EN
MAANDAG 19OP DINSDAG
20 DECEMBER 1988
van 23.00 uurtot 07.00 uur of zoveel
langer of korter dan noodzakelijkzal blijken,
voor alleverkeer gesloten zijn,
inclusieffietsers en voetgangers.
Hetverkeer zal worden omgeleid.

_^-*\^ ~x. Nederlandse)
Spoorwegen)

<■ _U
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

j*QCORSTENS-JOT VERSCHUREN_f^* Helmond koopt
zat. 17 dcc. mankanaries lichte
kleuren 9 popjes alle kleuren 4
rode & roodzalm man & popjes
12 kneu- & sijsbast. 10 putter-
bast. 25 pst. Kopen ook glos-
ters, witte & kuitkanaries, d.dui-
ven 10 park. 6 rijstvogels 15 col-
lis 10 personatas 25 p p bren-
gen: SITTARD 9.30-10.30 u
putstr. 10 HEERLEN 12-1 u em-
mastr. 7a BEEK 2-3 u maastrich-
terln. 7 2e afname: TERBLUT
10-12 u rijksweg 46.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

| 72X s«x «*l
■ \ 238,* 290*1■ 10.0001* *wo 1

Pso^93^^^l
OVERLIJDENSRISICO IS

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

lOli
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000"

Te h. in Eygelshoven, AP-PARTEMENT, keuk.,
woonk., slaapk., badk. Inl.:
br.o.nr. HE 047 Limb. Dag-
blad, Geerstr. 5, 6411 NM
Heerlen.

Te h. gevr. FRITURE. Tel.
045-719254 na 22.00 uur.
Stagiaire zoekt tijdelijke
WOONRUIMTE in Heerlenof omg. Hoge huur geen
bezw. vanaf half januari.
Tel. 020-717790.
Te huur gevraagd: ruimVRIJSTAAND PAND, gro-
te woonkamer en grote eet-
kamer, grote keuken, 4rui-
me slaapkamers, garage
voor 2 auto's, complete
badkamer. Lokatie: „drie-
hoek" Sittard, Maastricht,
Kerkrade. Voor offertes
en/of meer informatie gelie-
ve contact op te nemen met: USMC the Netherlands
t.a.v. Housing Office, Bor-
gerweg 10, 6365 CW Schin-
nen. Tel. 04493-7416/7345.

il

ae*-taurant"A''A?/.
// *\\ Kerstmenu
( ( _T_\LSU ) ) Voorgerechten
\^kJ_JlF)_t^\ JJ Paradijscocktail (kip, gemengdfruit)

gamalencocklail
Voor een verzorgd en fijn ____ . __*_. ___..____
kerstdiner serveren wij 1e en 2e zeebanke'(geroolae zatm'forel' P**"B*
kerstdag een 5-gangenmenu „ , ,s°ePen „
naar keuze. Heldere bouüion

Wij hebben ook een kindefkerstmenu heldere ossestaartsoep
met verrassing. Hoofdgerechten
Reserveer tijdig uw tafel. Reemedaillon, jeneverbessenwüdsaus’ 50,-
Wij wensen u prettige feestdagen. "**Uw gastheer G. Brink, hazerugfUei met wüdsaus ’ 50,-
-chef-kok Hub Bronneberg. . f*.. _ _ „ossehaas in rodewijnsaus f 47pO

Restaurant . . . _* . .___. . . varkenshaasje met champignonsaus’ «5,-Auberge du Bois _)__,_

Cauberq 30 Roomijs, warmekersen, slagroom
annex Skelterbaan, roomijs, advocaat, chocoladesaus, likeur en
6301 BT Valkenburg a/d Geul, slagroom of
tel. 04406-12685. chocolademousse mei kersenlikeur
Voldoende parkeergelegenheid. 101S) caféZnplet
Op 2e kerstdag a la carte mogelijk.

Limßurgs Dagblad
Aanbieding voor Vrienden M 11 ■■van het Limburgs Dagblad

CD of MC
SALONORKEST
"ROUGE" *

k
Elf populair klassieke stukken - o.a. Spatzenkonzert,
Zwei Himmelblaue Augen, Ungarisch, Flick Flack, Désir
d'Amour e.a. uitgevoerd door het Heerlens Salonorkest
„ROUGE", 0.1.v. René van Krugten.

Vriendenprijs
_T*T\ f _a ap Verkoop vindt plaats bij
\J—) J £ __ jv/3 alle kantoren van het

(i.p.v. ’ 29,95) Limburgs Dagblad en de
VW-Vaals.

MC f 16 95■"■"^ J «IVj^w De korting wordt verleend
(i.p.v. ’ 19,95) op vertoon van Uw

' ""°Mmp" ... Jl
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
hetLimburgs Dagblad is dat geheel gratis.

EUROPA'S GROOTSTE DISCO-IJSBAAN
,=^, Elke vrijdagavond

__É r_a_K_r_W zWmmS \i_ï!&_jool*^^^ donderdag gesloten
M W_^Ê^^X_____mè^^^^^ entree ’ 5.00 per persoon

tel 0440615700 GEULHAL VALKENBURG

Vrijdag 16 december 1988" 11
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JBBSk tf#'fGEZELLIG Tjïrl<&W,.^813
-fr^^r k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie -

l- otOouoen Gids / ____ÉO!P __WM_%_*_.
ywnTv -^^*^TO E^^^_.

_r______H *^ü^^^^^^ ____fc__T^m.*\^_r ___■ __^^^ ______l»*^^k.
Kr ___\ _wr Muziek uit de
W^AfSJLW-T -aren '60-70-80 door

zaterdag 17 december

LEE SOUND

ÉBAR-SAVCIHG
PAHTY CENTER

KEGEL GEHTEB

Bongerd 5, Spaubeek
04493-4193

Jr_R^
____r_____T^_________É___/____l

Dancing Laumen Sittard
Zaterdag 17december

THE RUN
Zondag 1 januari

THE WALKERS
Putstraat 86A, Sittard

Ik* -B. Hlll_L_»_l!__Li__il_J
WÊ_ **** """BB' ■

______________________ .__________fe___H

_____________-*______!________________________. Li—M

Zaterdag 17 december
dansen met

Vivelevink
IYII nam (winnares soundmixshow)

Café Maarland
106475 Hoogstraat 45 6245 LT Eijsden

BB^tc^JïniilHM

Vrijdag, zaterdag en
zondag geopend.
Vrijdag en zondag
vrij entree.
DJ Wilco
Kerstavond en 1e

gesloten. mVb*^>-

Dancing
Gorissen ■■■■■■ÉÉÉÉMi

Brunssum 3
Zaterdag dansen met J]__y\)p^ %B

orkest j]**-§§ pi»
Apollo Trio n^
Dinsdag gezellige

avond voor I'_ff Bnfi^^^^salleenstaanden met RMM MMorkest ___ m_\_^_^_^_
Apollo Trio |

DISCO DANCING
WHITE HORSE

Hulsberg

Hedenavond Dlrty Magie Show
Zaterdag DJSCO
zondag Discomatinee

IkTil II II ■ ______ Il Al tN*l

__DJ___M({^H^V Wmmi'E^^3wSw63m^bl

I DISCOTHEEK I

Las Vegas
OTEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur
veel gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2

Nieuwenhagen/Landgraaf
2e kerstdag geopend

r^lk_7i DISCO

CïiTropic
. } Tentstraat 478 -

\ Vaals

Zaterdag vanaf 21.00 uur

THE DIRTY
MAGIC SEX

SHOW
106694

Te k. KERSTBOMEN v.a.
f 12,50. Einderstr. SA, Heer-
len (weggebekker).
Te k. AANHANGWAGEN.
Tel. 04490-27412.
Te k. TV-POOT (barok).
Tel. 04490-27412.
Te k. draagbare KTV Phi-
lips met teletekst, 2 wkn.
oud. Nw.pr. ’llOO- nu
’750,-. TeL 04490-44291.
18 Den balk 2.80 1, GRAS-
MAAIER Benz. Vloed-
graafstr. 45 Terwinselen
Kerkr.-W.
Te k. ALLESBRANDER,
accordeon Hohner, 3-korig
+ herder. Tel. 045-255382.
Verkoop DUIVEN (door te
hoge ouderdom) 40 duiven
ras mr. WillemDons uit Tis-
selt-België, deze maakte
320 prijz. ter inzage en HubVerêaër Terneuzen-B. verk.
op de hokken. Pr. ’ 50,- p.st.Morsinkhof, Heicarisborg-
weg 7 Heerlen. 045-215910.
Te k. COMMODORE 64 +
disk-drive + fïnal cartridge
111 + 50 diskettes ’800;-.
045-313002.
Koopje mass. eik. HUIS-
BAk, 4 krukken, bekl. m. e.
leder, tv-tafel + 6 opd.deu-
ren, wit. Tel. 045-319814.
Vrijd. na 14.00 uur.
Te koop tropisch zoetwater
AQUARIUM afm. lengte
125 cm, hoogte 40 cm,
breedte 35 cm, volglas,
Eheim-pomp met onder-
stel, licntkap, vissen, plan-
ten enz. Vaste prijs ’ 450,-.
Te bevr. tel. 045-310012
(vrijdag/maandag na 18.00
uur, zaterdag gehele dag).

Atari 1040 STf
Computer van het jaar, ontdek hem ook.

Atari 10406/32 bit met IMB-ram, ingebouwde 3V2", dub-
belzijdige disk-drive. Operating system Tos/Gem op
Rom. mcl. krachtige basis Omikron zw/wit, hoge resol.
Monitor SM 124-Muis, ned. handleiding,' tekstverwer-
kingspakket gratis. Adviesprijs Atari 2190,-; mcl. BTW.

Nu spec. contantprijs!
Leufkens-Dubois Heerlen

Sittarderweg 58a, tel. 045-722315.

Schaatsen Schaatsen
Nu volop de keuze uit:

Noren: Ving, Viking en Zandstra
Hockey en kunst: Bauer, Micron en Zandstra Sport.

Laat nu uw schaatsen vakkundig slijpen.
Tweewielercentrum
Jan Rekers

Kouvenderstraat 181, Hoensbroek, tel. 045-212537.
Donderdags na één uur gesloten.

Morgen hobby/huisvlijtmarkt
in Makado-Beek (toegang gratis)

Vuurwerk, vuurwerk
Sier-, knal-en pakketten. Grote sortering,

ook kindervuurwerk.
Bert Rekers

Wiullemstraat 85, Heerlen, tel. 045-726840.

All terraln bikes
enorme keuze. Topmerken.
Kollektie 1989 v.a. 569-

Huub Arets
Ridder Hoenstraat 118, Hoensbroek, tel. 045-

-211893.Koopavonden 20, 21, 22 en 23 december.

Grote keuze in aparte
KERSTSTALLEN. Lucie
Kleikamp. Voorstad 1 Sit-
tard, 04490-10457.
DIEPVRIESKIST. video
Philips VCR + 20 banden
en damesfiets. Burg. Man-
nenstr. 6 Vaesrade.
Te k. 2-drs. TOOGKAST

’575,-; Louis Philippe chif-
fonière; Empire vitrine m.
bronsbeslag; ladencommo-
de 325; Engelse tinkast.
Kerkstraat 17, Dicteren-
Susteren.
KERST-kerst-kerst. Bii ons
kunt u terecht voor al uw
kerstsnoep zoals: kransjes,
koekjes, figuren enz. Te-
vens wafels, printen, ban-
ketkransen, handwerkbon-
bons enz. Ook voor opge-
maakte borden en zakken.
Voor iistaarten enz. Zeer
grote keuze voor kleine
prijzen. Weekreclame 150
fr. gemengde gevulde

ransjes van ’ 2,95 voor
’2,25; 3 soorten koekjes,
kransjes 240 gr. van ’ 1,79
voor ’ 1,49; 250 gr. gesor-
teerde drop van ’2.65 voor

’ 1,98. Daarby hebben wij
ook een grote keuze in
ouderwetse snoep, spek,drop, noten en kinders-
noep. Boutique Sofie, Es-
doornstr. 19, Lauradorp-
Übach o. Worms. Tel. 045-
-317781. ledere dag ge-
opend, alle koopavonden
open. Tevens zondag 18
dcc. open.
Te k. POORT 2m x 1.50 m +
2 palen. Tev. ski's 1.60 m

’ 100,-. Tel. 045-315825.
T.k. prof. TAPE-DECK,
Sony fc 640 a, 3 koppen, 3
motoren en ± 30 banden.
Pr. ’350,-. Te bevr. 045-
-224251.
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NEWYORK
Vrijdag 16 december

Lex Nelissen en
The Walkers

Zaterdag 17december

Centerfold
Vrijdag 23 december

Miss Wet T-shirt
Vrijdag 30 december

Miss Mud Catch
ledere zondagmiddag

geopend vanaf 14.00 uur.
Vrijdag en zaterdag

vanaf 20.00 uur
Bokstraat 41a
Heerlerheide

Gemeen-
schapshuis
Schimmert

zondag

| disco l

UITGAANSCENTRUM
Tweede kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij geopend!

Van zaterdag 31 december '88 op zondag 1 januari beleeft u in j
Limburgs mooiste uitgaansgelegenheid een sensationeel eind van 1

1988 en een spectaculair begin yan 1989. M
Wij luiden het nieuwejaar in met een spectaculair vuurwerk.

met champagne en, als klapper op de vuurpijl,
uit Amerika

JIMMY BOHORNE | |
Kaarten te koop aan onze kassa. Beperkt aantalkaarten.

Globe, Burg. Janssenstr. 26, Beek, t.o. kerk, tel. 04490-79297^,

Dancing HOUSMANS Montfort ï
ZATERDAG 17 dcc RENDEZ-VOUS t

Op veler verzoek.
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„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

. Waar...
kunt u deze advertenties opgeven?Bij allekantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*
Heerlen

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47
Te koop ORGEL Riha An- Te k. 3 MIJNLAMPEN
dante. Dadelstr. 6 Heerlen, benzine ’75,- p.st. 045-
Bloedkoralen HALSKET- Z? 13,04:TING 4 rijen met gouden Te k. TRIX Expres 045-
-slot. Tel. 045-712014. 420380.
Te k. 3 grote OLIEVERF- Goede KLEUREN-TV'S
SCHILDERIJEN ’550,-; met garantie, Philips groot-
mooie staande klok ’700,-; beeld v.a. ’ 145,-; zeer groteFriese staartklok ’ 550,-; sort. tv's. OccasioncentrumVlaamse stoelklok ’550-, Geel, Grasbroekerweg 25
mooie oude pendule ’ 175,- Heerlen. Tel. 045-724760.045-217592. —"
ui mi n-vPivT __a ö „,«-„ 2e hands MUBELS: bank-HI-FI BOXEN 90 w, 3 weg stell kasten, eethoeken,

’ 125,-; verst. 2xBo w lux- slaapk;.s lampenm, kl.tv.
Ï713,1?.-. f3?Xfri u~yA?*ïi enz. Kouvenderstr. 208,2xlOpw ’250.-:. midiset Hoensbroek.f 375,-; comp.disc rrul.’250!-; draaitafel ’150,-; IJSKAST 95,-; gasforn 95,-;
eindtrap 2x125 w ’250,-. wasaut. 175,-; diepvr. 175,-;
Inr. mog. F. Meyer, Ver- gasplaat 75,-. Tel. 045-
-zetstr. f 5Hrl. Tel. 045- 725595.
417651. Te k. prachtige manou
Tek. oude MIJNLAMPEN, KINDERKAMER met
oude strijkijzers en koperen commodekast, kleerkast en
waterpomp. Danielstr. 1 ledikantje’ 1500,-;Tel. 045-
Schaesberg. 257213.

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

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, truien, jacks, parka's, body-
warmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
stalen neus, enz. enz. Bij: K. Stienstra en Zn. Wagen-
schutsweg 21, Palemig-Heerlen, tel. 045-722334.

Stalmeier Mus)
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-2l 4"^

Voordelige aanbiedingerr
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst, y.

Eiken BANKSTEL ’225,-;
eiken eethoek’ 175,-; eiken
wandmeubel ’275-. 045-
-415181.
KTV 12kan, ’ 275,-; wasau-
tomaat ’ 195,-; gasforn.

’ 65,-; koelkast ’ 60,-. 045-
-415181.
Te k. 300 nw. DAMWAND-
PLATEN 3 mtr. lang’ 22,50
p.plaat, 200 nw. ijzeren golf-
platen 2.50 mtr. lang ’ 15.-
-p.plaat, ook per 10te k. Tel.0^52117926 na 19 uur.
Te k. Hapert AANHAN-
GER geremd, 2000 kg met
vlakke laadvloer, 6x2.40 m
gekeurd v. achter luxe auto,
fel. 06-52117926 na 19 uur.
Gebr. IJSBLOKJESMA-
CHINE cap. 20 kg per et-
maal, 100% in orde. Na 18.00
uur: 045-224225.
Origineel Philips UV-A SO-
LARIUM, als nieuw, met
tijdklok en progr. v. 4 pers.

’ 950,-. Tel. 045-^22537.
Te k. Casio KEYBOARD
CT 640 (nieuw), Philips ta-
pedeck + 25 bespeelde ban-
den, chemisch toilet. Tel.
722297.
KERSTBOMEN te k. al-
leen zaterd. 17-12. Uitzoe-
ken op plantage ’5,- pst.
bij kasteel Rivieren, Voe-
rendaal.
Te k. AANHANGWAGEN
2 mtr. x 1 mtr. Vr.pr. ’ 700,-.
Tel. 045-316045.
Te k. antraciet KOLEN teg.
sterk verlaagde prijzen. Tel.
045-319784.
KOOPJE. Zwaar massief
eiken buffetkast hoog mo-
del. Vrjpr. 2250,- (nw.pr.
7000,-). Zwaar eik. salonta-
fel. Vr.pr. ’ 325,-. 045-
-323830.
PENS kopvlees. slachthuis
Bleylevens Industrie De
Beitel. Tel. 045-418856.
Te k. KERSTBOMEN in
alle maten ook met kluit.
Het vanouds vertrouwde
adres. Wagenschutsweg 45
Palemig-Heerlen.
Te k. electr. ORGEL Solina
NLIOO met Lesley, pata-
foon in eiken kast, spel-
comp. Philips 7000 met div.
spelen, div. opgezette die-
ren, 1 paar jongensschaat-
sen mt. 37 (2x gebr.). Na 17
u. Belvauer 15 Landgraaf.

Voor de feestdag

aparte;
modo
leuke

prijzen
Mode
Haarv

Hoogstr. 98 Lan^j. 200mnabij w^nk^
Te k. NIKON &$
(nieuw) ’ 600,-; _fi
1:8/50 mm ’ 250,-; <*#.;k. gevr. Nikon ]_\_. ■1:4/35 mm gr. h°e j. 255589. _—<7#
Te k. Atari SPEL*^;
TER met toebeh01,„ 'spellen. Vr.pr. jl' >04492-2998. ___^-^lf■ BALKEN, plank^-V
.tegels, afbr. maten"po]
radiatoren etc
bergstr. 100 Brunss**045^251964. ____^-<_]■BABYKAMER, $£____
gen, box, enz. -^„,.den 127 BrunssU*1 :
250839. ——^j
Te 'k. in nw.st]fj
Chinees TAPIJ>f V|. 1.86x2.77 met cerul^’ 2750,-; TeLo4s4ö°X(l

;Eiken KEUKEN
/vrieskast, oven e-'^V»
kap. Onderbouw nrf
27Ö x 270 cm. £?V

bM■ 160 cm. Kunststof* 5} _é
1rvs-baki.g.st. Pf- >

' Tel. 045-46374^__-^[ Te k. volledige INO-re.'
i.v.m. verhuizing- toa■ zondag van 10.""0 W

i uur Sophiastr- >. broek. __-^gog
Grote keuze in
MEN L*Jclgitt_ird
Voorstad 1 Sittar
10457. rï^?!-KËRSTBÉELDJ^r W. cm, los verkrijgba d j,

Kleikamp, Voprs^ .tard, 0449^1045^^^
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(ZE ZEGGEN DAT ER
j IN DE OPRUIMING BIJ

BERGSTEIN MODE IN
I ' KERKRADE

geweldig afgeprijsd is op
damesmode

ü BENT VAN HARTE WELKOM
°ok zondag 18 december geopend van 12.00 tot 17.00 uur_____________ De Glühwein staat klaar!

' ' -^f^_ü£
limßurys Dagblad

i
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Dit wordt het geschenk voor de y\\
komende feestdagen.

Speciale aanbieding voor de vrienden van het
Limburgs Dagblad.
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[EERLENS
.ZELSCHAPSSPEL
9 vrienden van het Limburgs Dagblad is het spel - op vertoon
vnendenpas - met een koning van VIJF gulden verkrijgbaar.

koop vindt uitsluitend plaats bij alle kantoren van het Lim-
lagblad en de VW in Heerlen en Vaals. 94469 // ,

J* bjj °® Qeen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
W^ n van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van

Dagblad is dat geheel gratis.

f Stjch Samen kun je meer
&w +!'n9 Relatievorming Limburg
V^ting Landelijk Centrum (LCH)
f ?'e biert 1611 om met minder kosten meer mogelijkhe-
id** Q-ar aan mensen. de een partner zoeken.a4? «I- informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045--:^trj h
7, mevr. Kompier 04490-23450,;A|aCJ*: 043-435231.

! ir, aai aÜ.°rmin 9 Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
V>e>i ues LCH: 030-760630. Erkend door Raad

j|^__^-1
A^PKMMBMM SERIEUZE Rijintructeur■ gevr. Autorijschool Mayntz,

zoekt serieuze rijinstruc-
tah teur (categorie B) voor 2
! avonden per week en 2 za-iJSLDERp--rsus TEK" terdagen per maand. Geïn-*2, Vandiri r>' enkel se- teresseerden schriftelijk of, 'stK^*rtih.Vt' Br-onr. HK telefonisch contact opne-■&lUs 3in/? s Dagblad, men, Dr. Ottenstr. 24, 6369;Xien. "'"■00, 6401 DF* VP Simpelveld. Tel. 045-

-____ 440994.

Dansinstituut
ftien en Betty Decker

"'■% F.D.0.-gediplomeerd
\\„ e*clusieve N.8.D.-dansschool
\orrsuiden met opleidingen (ook beroeps) in alleen> start met kursussen voor alle leeftijden,

V hül.
00k in jazz, disco en aerobic.

77, Beek. Tel. 04490-73273

IANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 of Daf 2800 Spa-
ce Cap. Start cursus chauf-feursdiploma 07-01-89.
Start cursus gavaarlijke
stoffen 08-01-89.

Grote ALLESBRANDERz.g.a.n. te k. en 4 ganzen.
Tel. 045-313601.

FOXTERRIERS, tec-
keltjes, boemerhondies.Tel. 04459-1237.
Kennel "von Frenlystolz"
heeft nog enkele prachtigeD.H. pups, geschikt voordressuur en tentoonstellin-gen. Vader uitDDR (Sch 3),
keiharde steller, moeder
tev. keiharde steller, al op
jonge leeftijd kampioen
dressuur. Tel. 045-410215.
Zeldzaam mooie BOB-TAILPUPS te k., metstamb. en garantie, ingeënten ontwormd. Tel. 04920--40319.
Te k. zwarte en bruineDWERGPOEDELS, in-geënt en ontwormd. Tel.04750-16590.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERS. Tel. 04490-71833.

Te k. 3 BOUVIERPUPS 7
wkn., geënten ontw. ’ 150,-.
Tel. 0&-229519. 'POEDELTJES div. kleu- :
ren en Yorkshireterriertjes,
zeer klein en mooi. Thull
30a Schinnen. 'Te koop CHOW CHOW-
PUPS 2 teven, rood, met
papieren. Inl. 045-224954. l
Weg. omst. goed TEHUIS !tezocht voor zeer lieve joch waakse bouvier,reu, 5
jr., heeft wel ruimte nodig, iTel. vrijdag vanaf 14 u. Tel. '045-424665. [
Te koop aangeb. zeer mooie
POINTERPUPS, ingeënt,
ontwormd en met stam-boom. De pointer is een
middelgrote, kortharige :hond die zéér lief en aan-hankelijk is, vooral met
kinderen. Inl.: Hubert J.G.
Hoenen, Stationsstraat 32,Hoensbroek, 045-214998.
Te k. DWERGPOEDEL-
PUPS, zwart, geënt en ont-
wormd. 04754-2944. i
Duitse HERDER met stam-
boom, afst. Weltsieger. Vas-
te pr. ’400,-. Tef 04490- i55202. .
Te k. zwarte RUIN, zeer
mooi, zeer mak, 2V_ jr. oud.
Tel. 045-214171. :
Te k. jongezwarteKIPPEN
met hele snalvel en pluim-
veebenodigdheden. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53 B Rimburg. 045-320229.
Te k. jonge DWERGTEC-
KELTJES; 9 weken ontw.
en geënt, m. stamb. Tel.
04453-1934.
Te koop 5 DISCUSVIS-
SEN (verschillende grote)
+ 30 a 40 cardinaal-tetras.
Uitsluitend in een koop.
Vaste prijs ’ 200,-. Te bevr.
tel. 045-310012 (vrijdag en
maandag na 18.00 uur, za-
terdag gehele dag).
Te k. DOBERMANPUPS
Z.G. STAMB., Ned. stam,
lief, goedkarakter. Tel. 045-

-72158.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS- vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf ,
’ 0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.
Te k. vezelcement GOLF-
PALTEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc. glas-
helder. Kepers en balknout
div. afm. Vloerteels. L.A.G
b.v. Industrieweg 5, ind.-
terr. Borrekuil Geleen. Tel.
04490-43985.

PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1 tot36 mnd., voor

’ 60Ó,-. Inl. 04490-45033.
Te k. electr. ORGEL m.
Hohner met tal van mog-
.heden + bank en orgel-
lamp, nieuwwaarde
’3000,-; 3 jr. gebr. Past.
Schattenstr. 21 Schaesberg.
Tel. 045-315242. ;
Te k. PIANO Antoine Mes.
Tel. 04405-1628 (na 17.00
uur). i
Tek. KTV 49 cm, 9 pr. i.g.st. ;

’ 150,-. Toshiba cas.deck
’lOO,-. Elektr. kookplaat,
220 volt, ’75-, i.g.st. Tel.
045-424981. Na 18.00 uur. :
Te k. compleet PA-SYS-
TEEM 2x 650 Watt ’ 8000,-. :
Ook losse delen. Tevens ikleine lightshow ’ 500,-.
Tel. 045-425128.

__I^!^^__P^___ I
FORD Fiësta Festival bwj.
'83 kl. wit, km.st. 32.000,
vaste pr. ’BOOO,-; Tel.04490-54439. !
SEAT dealer, A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand- .weg) te Hoensbroek. Tel. '045222455 biedt met gar. te ;
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL j
'87; Seat Ibiza Van diesel (
'86; Seat Malaga 1.5 GLX :
'88; Seat Ronda 1.2 GL '84;
Subaru 1800 GL 4 WD '88;
Subaru 1800 GL '85' Suba- 'ru 1300 3-drs. '84; Subaru !130080en'Bl; Subaru Mini ]
'87 (2x); Renauit R5'85 en j
'81;Lada 2105GL'B3 en'B2; !Fiat Panda'Bl; Honda Civic
'80 en '76; Mazda 323 '81 en ;
'78; VW Derby '77: OpelKa- ]
dett '77; Austin Allegro '78; ,
Fiat Ritmo diesel '80: Sun- 1
beam 1000 '79- Fiat Polski ,
'77: Citroen Visa GT '83; ■Alfa Sud 1.5 '81; Fiat 12? 1
'79; Talbot Solara 1.6 GLS ''81; Morris Marina '78; Peu- <geot 305 GL '79; VW Cam- 1
Ëer '80. Inr. en fin. mog.

>ond. koopavond. 1
Te k. i.z.g.st. verk. Mitsubis- 'hi GALANT 2500 GLX tur-
bo diesel, '81, weinig gel,mr. mog. Dorpsstr. 19 Bin-gelrade. ;
Wetzels AUTO'S, Indus- 1triestraat 35 Sittard. Tel. <04490-10655. Opel Omega 1
18S '87; Opel Kadett GSI2 <ltr. cabriolet '88; Mercedes J
300 E autom. '88; Mercedes 1
300 D autom. '85; Mercedes j
300 D 86; Mercedes 2.5 '88; 1Mercedes 190 D '88; Merce- I
des 190 D '85: Mercedes 380 j
SE L 84; Volvo 480 SE '87; <Scirocco GTI '83; Golf GTI i
'85; Toyota MR 2-'B5; Hon- Jda Civic automaat '84; 1BMW 525 I autom. apart j
'84; BMW 323 I turbo '85: IBMW 323 I apart '85'BMW 1745 I turbo Til; BMW 316 ;
'85; Toyota Celica 2.0 coupe 1
'82; Opel Senator 2.8 nw.st. ''79; Fiat Uno '86; Ponyiac ;
Trans-Am '82; Ford Fiësta 11.188; Peugeot 505 STltur- 1
bo '86. i
VW GP-hF GL 2-dsr. kl. wit ""87; BMW 316 4-drs. m. Ipg-'.install., kl. zilvermeta.lie ''86; BMW 318-i model M 3, ,
2-drs. kl. zwartmetallic '83;
Mercedes 280 SE kl. zilver-metallie 82; Ford Fiësta kl. <rood 85; Ford Escort 1.6CLautomaat, 4-drs. kl. donker- .
rood 86: Toyota Starlet 1.0 j
XL 12 kleppen, kl. beige
'87. Met Bovag-garantiebe-
wis. Tevens het adres voor j
al uw reparaties en onder- j
houd, apk-keuringsstation. .;
Bovag-garagebednjf Kwar- !ten vol, Kastanielaan 148 'Hoensbroek. Tel. 045- i21417J.
MÖóTe VW~Derby GLS bj. ;
"80. VrjM. ’2650,-. Berg- \plein_9_Hoensbroek. ;
ALFA GiuTietta i.z.g.st., apk -gekeurd. Vr.pr. ’1850,-. 'Palrnstr- 60 Heerlen-Pas- ']

VW Golf de Luxe m. '80,
met APK. z.mooi, ’ 2950,-;
Tel. 045-454087.
TOYOTA Tercel Coupé
bwj. '81, mod. '82, APK fl-
-89, rood. Vr.pr. ’ 3450,-; Tel.
045-319328.
GOLF 1100 gerestaureerd,
nieuw gespoten, geen 2e zo
mooi. bwj. 1975, prijs
n.o.t.k. 045-226121.
Opel KADETT 13 SR
hatchback, bwj. '80, Wit-
/zwart, recaro int. enz. APK
6-'B9, i.z.g.st. Vr.pr. ’ 4950,-.
Tel. 045-319328.
Citroen gesloten BESTEL-
WAGENtype c 32, 70.000
km. diesel, bj 82, vr.pr.
’6950,- Tel. 045-458126.
OPEL Corsa 12 TR, bwj. 84,
rdw. gek., veel extra's,
vr.pr. ’7900,-. Prof. v.d.
Waalstr. 9, Hoensbroek.
Inruilers tegen weggeefpr.
OPEL Ascona 79 op gas
’2250-, Ford Escort 1300
autom. ’ 1000-, VW-bus
luxe uitv. ’ 1500-, De Kou-
men 60, Industrieterr.
Hoensbroek.
T.k. excl. mooie OPEL
Manta 2.0 GSI, alle extra's
stereo inst., bwj. '85, vr.pr.

’ 17.500-, mr. mog. Prof.
v.d. Waalstr. 8 Hoensbroek,
045-226346.
T.k. prachtige FORD Sierra
1.8 laser, 5-drs., mod. '86.
Voor liefhebber 928, i.n.st.
VW Santana 5 GL, '82. Opel
Kadett 1.6 S, 4-drs. '82. Su-
zuki Alto FX, '82. Ford Es-
cort 1.3 L stationcar '81.
Opel Kadett 12S stationcar
'81. VW Jetta '81. Lancia
Bèta 2000 '80. Volvo 244 GL
mod. '80. Bernhardstr. 12,
Munstergeleen (ook 's zon-
dags geopend).
MERCEDES 300 D metal.
groen, get. glas schuifd. ste-
reo, sportwielen, 4 hoofdst.
in pr st. 1979, tel. 045-
-458126.
Nissan Micra SDX 3000 km
'88; Mazda 323 de L. 3 drs.
'84; Toyota 1300 DX sta-
tioncar TO; Fiat Panda 45 S
'85; Honda Jazz '85; FordScorpio 20 CL '87; Ford
Sierra 1600 GL 5 drs. '83;
Ford Fiësta 1100 de L. '85;Opel Kadett 1300 LS 5 drs.
'85; Opel Kadett 1200 LS 3
drs. '85 en '83; Opel Ascona
1600 S '82 ’6500,-; Ford
Taunus Bravo nov. '81

’ 4900,-. garantie, financ.
APK en inruil Autobedrijf
P. VEENSTRA, Rotter-
dammerstr. 98, Heerlen, tel.
725806 na 18 uur 31205e.

Bedrijfsauto's
Mercedes 208 '81
Mercedes 407D TN '83
Mercedes 407D '83
Mercedes 508D best

'83,85
Mercedes 508D '80,83
Mercedes 813D '77,85
Mercedes 1417 D trekker
Mercedes 1419D '82
Ford Escort Van diesel.. '86
Diverse goedkope inruilers
W. Feyts auto's

Vaesrade 61-63 Vaesrade
Tel. 045-243317

Te k. Opel KADETT 12 N,
5-drs., bwj. '80, APK. St. Jo-
sephstr. 70. Sittard. Tel.
04490-13485.
Te k. Opel ASCONA 16 S.
Nw. model, '85, 4-drs.,
65.000 km, schuifdak, 5 ver-
sn. Tel. 04406-40183.
MITSUBISHI turbo diesel,
2-3-.'Bl, i\g.st. Bremstraat
20, Echt. Tel. 04754-5280.
Te k. LANDROVER 109
stationw., bwj. '75, 4-cyl., D,
i.g.st. Vr.pr. ’4850,-. Tel.
04490-10086.
MERCEDES 230 E, dcc.
'84, trekhaak, radio, le eige-
naar. 04490-16540 na 18.00
uur.
Te k. Ford ESCORT 1100
Bravo, i.z.g.st, bwj. '85, pr.

’ 13.750,-.Brugstr. 14 Stem.
04490-32160.
BMW 525 bwj. '81, vele ex-tra's, APK 7-'B9, t.e.a.b. Tel.04490-53319.
Te k. Opel KADETT 1.2,
APK gek., bwj. '79, bl. met.,
nwe. Banden, uitl. etc; Ac-
cord bwj. '79 met sunroof,
bl. met., APK gek. Beide
auto's goed onderh. Te
bevr. A. Tas, Manstr. 57Heerlen.
Te k. BMW 315, bwj. '83, ba-
hama beige metal., voor en
achterspoiler, alum. velgen,
trekh., z.g. in orde. ANWB
gek., t.e.a!b. Tel. 045-221268.
Ford Scorpio 2.0 GL 5-bak
'86 ’25.500,-; Honda Prelu-
de 1.8 5-bak '86 ’23.500,-;
Ford Sierra 2.3 diesel 5-bak
'86 ’18.000,-; Ford Sierra
1.8 laser '86 ’ 18.000,-; Ford
Sierra 2.0 GL 5-bak Ipg '83
’12.500,-; Ford Sierra 2.0
GL '82 ’ 10.750,-; Ford Sier-
ra 1.6 laser Ipg '85’ 15.500.-;
Ford Escort f6 L 5-bak div.
ace. '85 ’ 14.500,-; Opel Ka-
dett 1.2 LS '86 ’15.750,-;
Opel Corsa 1.3 LS hatch-
back '87 ’14.750,-; Opel
Corsa 1.2 LS 2 D %7

’ 14.750,-; Opel Ascona 1.6
LS hatchback autom. '85

’ 16.500,-; Mazda 626 1.6
LX coupe '85 ’15.000,-;
Mitsubisi Galant 1.6 GL '86

’ 17.000,-; Toyota Camri 2.0
GLI 5 D autom. '85; Re-
nauit 25 GTS 5-bak '86
’23.500,-; Renauit 11 1.4
Broadway 5 D '86

’ 13.500,-; Peugeot 505 se-
lect 5-bak '85 ’15.500,-;
Nissan Bleubird 2.0 GL
autom. Ipg '85 ’ 13.500,-;
Nissan Stanza 1.8 GL 5-bak
'83 ’9500,-; Mazda 626
autom. '82 ’6250,-; Opel
Kadett 1.2 Ipg '81 ’5500,-.
Inruil, financieren en Bo-
vaggarantiebewijs. AUTO-
BEDRIJF P. van Dijk en
Zn, Hbmpertsweg 33 Land-
graaf (Scnaesberg, Kakert)
Tel. 045-311729. Alle keu-
ringen toegestaan.
Te k. van monteur Ford ES-
CORT 1600 GL, 5-drs., 1982,
74.000 km, in. pr. st.,

’ 7750,-. Tel. 045-210154.
Ford TAUNUS 1600 L,
1980, in pr. st., vr.pr.

’ 27^0,-. Tel. 045-444584.
Ford CAPRI 1600 L, 1981,
51.000 km, pr. ’4750,-. Tel.
045-222451. *
Te k. Volkswagen POLO
i.g.st., APK eind '89,

’ 1000,-. Tel. 045-753206.
Te k. HONDA Civic t. '78,
verk. i.g.st. v. onderh., apk
april '89. Keuring toegest.

’ 950,-. Tel. 043-641321.
Te k. VW Derby bwir. eind
'79, apk aug. '89. Mgr. Fe-
ronln. 136 Hoensbroek.

BMW 525 I autom. bwi. '85,
km.st. 52.000, schadevrij
met veel opties. Inr. dieselmog. Tel. 045-353347.
Te k. SCIROCCO *6 GTbwj. '79, inruil mogelijk.
Klingbemden 33 Bruns-
sum.
FORD fiësta 1.1L bravo 82,
zeldz. mooi Rotterdamstr.
24 Heerlen.
KADETT type 12 Hatch-
back 81 zeer mooi. Her-
longstr. 43 Heerlerbaan.
GARAGEHOUDER opge-
let. Nieuwe zaak in automa-terialen, op al onze art. zijn
garantiebepalingen, komeven vrijblijvend binnen.
Koffie is klaar. Carshop,
Pieterstr. 6, Schaesberg.
Tel. 045-326148.
Nu bellen en het wordt di-
rect gebracht, dit alleen bn'
carshop grooth. in automa-
terialen, garagehouders
vergelijk kwaliteit en prijs.
CARSHOP, Pieterstr. 6
Schaesberg. 045-326148.
OPEL Ascona diesel bwj.
'79. Vr.pr. ’1750,-; Tel.
04498-51710.

Koopzondag
18 december

2CV6 '83,84
AXIIRE '87
Visa II RE '85,86
BK '86
BXI4E '86
BXI4RE '85, 86, 87
BXI9GT '86
BXI9GTI '87
CX24GTI '82
Honda Prelude '81
Mazda 626 HB '83
Opel Kadett '81,86

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62
Maastricht, 043-215154.

SEAT Marbella 900 kl. wit,
bj. '87, km.st. 17.000. Vr.pr.

’ 8700,-. In perfecte staat.Tel. na 17.00 uur 04406-
-16311.
Te k. AUSTIN Maxi op-
knapper, bj. '79. Vr.pr.

’ 650,-. 045-259344.
Te k. Opel ASCONA 16 S
i.z.g.st., bwj. '78, apk, weg.
omst. Prijs ’lBOO,-. Tulp-
straat 76 Vaesrade.
DAIHATSU Cuore 2 cyl.
'84 z.g.a.n. 25.000 km. Pres.
Rooseveltstr. 16Schinveld.
Te k. TOYOTA Carina 1600
de luxe bj. '79, apk gek.
6-'B9, Ipg. Tel. 045-724655.
TOYOTA Starlet duizend
bj. '79 z.g.st, apk gek. Tel.
045-750633.
VW LT 35 bj. '80, besteller,
dubbellucht, Ipg;, i.z.g.st.,
apk. Tel. 045-75_633.
OPEL Kadett 12 N hatch-
back, wit, sept. '81, trek-
haak, nwe. banden enz.
’5250,-. Tel. 045-244831.
Te k. OPEL Kadett GT
4-drs., bj. '86. Vr.pr.

’ 17.500,-. Tel. 04405-2074.
Te k. GOLF GTi bj. '79i.z.g.st., sportvelgen, get.
glas. 045-463915.
Weg. omst. RENAULT
Fuego, apk '90 i.z.g.st.
Koopje. 045-455417.
BMW 316 bj. '82. i.z.g.st.
T.e.a.b. Tel. 045-458462.
Wij kopen alle merken
AUTO'S. Schade en sloop.
Tel. 045-416239.
BMW 320, bj. '80 met rev.-
motor, div. extra's, bijz.
mooi. Vr.pr. ’5250,-. Tel.
045-455778.
Tek. OPEL Ascona 16S zil-
vergrijsmetall. bj. '83. Vr.pr.
’8500.-. Te bevr. 045-
-461106.
Tek. als nw.AUDI 80 GL t.
'80. 4-drs. kl. zilvergrijsmet.,
radio, trekh. enz., apk. Pr.

’ 3850,-. Dr. Poelsstr. 42 Ka-
kert-Schaesberg.
Te k. HONDA Quintet5-drs. bwj. '81, kl. blauw-
met. 5-gang enz. ’3850,-.
Kieskoel 8 Schaesberg.
DATSUN Cherry bj. '79,
apk i.z.g.st. ’1850,-. Tel.
045-720951.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
pie. Tevens schade- en ge-bruikte automobielen. In-
en verkoop. Locht 70,Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
Te k. HONDA Civic 1500,
4-drs. autom. '78, mcl. nwe.
stereo radio-cass. + boxen

’ 1250,-, apk tot mrt. 89. Tel.
045-721624.
Te k. OPEL Ascona 1.6 S
bwj. '82, i.z.g.st., vr.pr.
’8750,-; APK-gek. Tel.
04405-1413.
Te k. RENAULT 18TS bwj.
'79, APK aug. '89, metall-
blauw, pr. ’950,-; Tel. 045-
-751251.
Part. biedt aan FORD Sier-
ra 1.6 Laser '85, 67.000 km,
5-drs. Tel. 045-442125.
Te k. v. le eig. FIAT Regata
85S 5-bak bwj. '84, le lak,
schadevrij met keurings-
rapp. in st.v.splinternw.

’ 6950,-; Inl. 043454462.
SIERRA 2.3 D bwj. '83
i.z.g.st. Tel. 04454-1100.
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.
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
coupe ’2900,-; Renauit 5
GLNBI ’ 2950,--Toyota Ce-
lica 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 Ipg
'85; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs. '85; Opel Ka-
dett diesel '83' Opel Kadett
1300 '84; Ford Sierra 16004-drs- Opel Kadett 1.3 LS
'86; BMW 316 4-drs. '86:
Opel Kadett 1.2 S '80; Opel
Rekord Berlina 2 L 1.3;
Ford Taunus 1600 Bravo
'81; 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.

Te k. BMW 728 aut., bwj.
1978, schuif, kanteldak,
Grundig stereo install.,
electr. buitenspiegels, Ipg,
APK, voor en achter kop-
steunen. Vr.pr. ’ 4750,-.
Tel. 045-415181, na 18.00uur
045-229242.
Motor van FORD Fiësta te
koop. Tel. 045-322206.
Opel ASCONA 1.6 S, bwj.
'83, 90.000 km, i.g.st.,

’ 10.750,-. 045-412409.
CARSHOP automobielen,
dagelijks open. Do. koop-avond. Pieterstr. 6 Schaes-
berg. Tel. 045-326148.
Uitlaten, waterpompen,
frictiesyst., remsyst. Alles
met30 tot 40%korting. Car-
shop, Pieterstr. 6 Schaes-
berg. 045-326148.
CARSHOP automaterialen
levert alle franko thuis, al-
les op gebied van uw auto.
Schaesberg 045-326148.

Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Life-gesprekken
320.324.05

50 et. p. min.
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend. '■

Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
06-320.320.22

Hot News
06-320.323.66

Na 21.00 u. Specials
50 et. per min.

Love Line
Gisteren kreeg ik na de les
straf van mijn gymleraar.

Een gespierde bink.
06-320.320.61
Diana Escort

045-
-320905/321038

Met 6 sexy meisjes, ledere
dagvan 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's zaterdags vanaf 20 uur.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch 06-320.320.45
Hetero 06-320.320.26

Wet-Sex 06-320.320.47
Live 06-320.320.60

Fanmail 06-320.320.48
Viditel pag. 611,

0,50 p.m.

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Sex Society
jonge meisjes

v.a. 18 jaar, 06-

-320.321.21
2 shows per dag

,'s nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be:zar
320.324.21
Kabinet knoeit
320.324.31

50 cent per minuut

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.

Aaaahh!
06-320.321.66

mmh sex 50 et. p.m.
Spetters

06-320.330.71
120 kanjers p. d. 50 c p. m.
Wie weet, misse

een afsp
Bel si

Babb(
Op de Babbelbox ontmoet

over 't weer, vrijen, ave
Bellen met de Babbelbox d(
neer je daar behoefte aan r

(druk op c
('s Nachts alleen '50 ct./min. 0'

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

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24
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.
CLUB ELLEÜ! Nieuwe
meisjes!!! Mercedes, Te-
resse, Katja, Claudia, Mari-
leen, Tanja verwachten u
met open armen. Tel. 043-
-218884.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
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. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
NIEUW Eva en Elvira. Tel.
045-419384.
Privé ISA v. ’75,-; ook
zondag (zaterdag geslo-
ten), tel. 043-214000.

Escort Discreet
045-311895

Assistente gevr.

Bent u op zoek naar
een èchtsex-kontakt...
bel dan deRelatielijn
06-320.324.50

(SO cent per rmnuult

Dagelijks nieuwe
aanmeldingen

Wilt u een sex-kontakt |
aanbieden |

bel dan ons speciale £nummer s.

I 010-429.11.33 I
Nieuw NOENDA + leuke
assistentes 13 tot 22 u.
Ook zat. + zond. 04492-
-5605.
ESCORTSERVICE Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.,
dag en nacht 045-718086.
PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf. Ma.
t/m vr. v.a. 14.00 u t/m
02.00 u.
Escortservice VRAAGT
meisje. Na 19.00 uur 045-
-740511.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Grijp jekans en I;
men door 9 1

Bobby's
Dollen met 9 jongens die i

Wordt het te intiem e
Vraag dan Bobby of hij julli

teren mag natuu
06-320

KATJA privé en escort v.a.
’50,-, 11-23 uur tel. 045-
-423608.
Elly, Hannie, Selina, Syl-
via, Baby, Club CINDE-
RELLA, Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.

★★★★★★★★★★

Beurtlijn
06-

-32032533
50 c. p/m

★★★★★★★★★★
ENGELTJE wacht op
kerstman, ma. t/m vr. 13-
-23 u. Sittard 04490-28256.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, 'Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.
Privéhuis MICHELLE, niet
alleen spreekwoordelijk de
beste, maar ook ... Veroni-
que, Claudia, Melanie,
Joyce, Conny, Diane en
Blondy. Tel. 045-228481.

Madson IV
De zaak voor de me

Nieuwstr. 110, Kerkra
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/mvrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

)hien maak je wel
Draakje...
nel de
elbox!
je mensen die vrijuit praten
.ntuurtjes en verliefd zijn.
oe je met zn tienen of, wan-
.ebt, intiem met zn tweetjes
Je 0-toets).
voor volwassenen)

6-320.330.02

■ 06-Poo- S»«-Ult--i-l-M»»__
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06 - 320.320.01 06 - 320.323.15□mn m_z_znm
06 ■ 320.320.02 06 ■ 320.323.16

06-320.321.00 06 - 320.323.18mnmm _______m
06 - 320.321.01 06-320.323.19
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06- 320.321.04 06 - 320.323.20
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■ffiÉS 06-320.320.11

Un<l____b_M-Hi 06 - 320.321.02
mr——_ ï c*°*****€—c****
.■320.321. ■dSQH_____■- ...'..::'_____■■

06-320.321.17 KÏZ!'""' T_7j&
I **"*■"■ S4r&
„RYANCO" voor discrete
bemidd. van privé-adres-
sen. Tel. 04749-4258.
Nieuw NATHALIE en Ro-
sita, ook zat. en zond. Tel.
045-721759.

PEf.EET^TEBOX r^_
VAN NEDERLANP (JJ

.taboes na 21.00 uur.LiUj*/Jc\106320m5WVj
PRIVÉ bij Anita. Ook zater-
dags. Tel. 045-352543.
ESCORTSERVICE. Char-
mante jonged. bij u thuis of
in hotel. 045-728577.
Nieuw PRIVÉ ma. t.m.
vrijd. v. 18.00 t/m 24.00 u.
Tel. 045-723943 , tev. as-
sist. gevr.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.
320.320.24

len's Club
.est verwende gast!!!
ide. Tel. 045-454372.

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. 04490-50921 Ge-
leen.
..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.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.
Zoek je 'n lekkere boy??
Bel dan nu: 06-320.330.18.
Gay! Date! Live! (50 ct./m).
FLIRT-LINE 33, is de heet-
ste atsprakenlijn. 06-
-32032033!! (50 c.p.m.).
Nobel ESCORT ma t/m
vrij. va. 14 uur tel. 045-
-459597 alle mogel. aanwe-
zig!

★★★★★★★★★★

Callcutta
06-

-32032013 I
50 et. p. min. »

★★★★★★★★★★:. t

!!! De live-afspreek-lijn !!£
Bel: 06-32032055 50 c/pnv
voor 'n lekkere vriend(in). "
■———————————————————————————.
Nieuw Chantal en Eva pri-*
vé en escort van 19.00 tot
01.00 uur. Tel. 045-
-728128.
Club LA MIRAGE, Hoofd-
str. 105, Amstenrade, tel.
04492-5532. Vrijdagavond
16/12-88, vanaf 21.00 u.
optreden van Madame
Tootsie. Vriendelijk uitnodi-
gend voor een hapje en
drankje. Geopend ma. t/m
vr. vanaf 14.00 u.
|

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje metzn 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

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party

06-320.324.40
50 cent per minuut

aat jeeens opwar-
frisse jongens!
Gay Box

maar één gedachte hebben.
>n wil jeeen onderonsje?
ie even apart zet. Alleen luis-
irlijk ook. 50 et/min.
1.323.01

/ rn n i«■ """ ,„ voor»

TOIANA DE KONJNb} If CAI»*- U P CLU~
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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.

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.

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.
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Ibiza Crono Ibiza Disco f 1.000,-terug 0%
v.a. f 19.245,- v.a. f 16.395,- van de importeur. rente-aanbod.

De Seat-dealer is in kerststemming. En De Seat Ibiza Disco is meer een drive- M__r_*___*__ix»E*«.i_M*j_M«i;i;g»Mii;g __.E_r*\r Maar het mooiste komt nog. Op iedere
hoe! Liefst vier aktie-modellen staan voor u klaar in-discotheek dan een gewone auto. Standaard Xer waardevan duizendgulden SEriT nieuwe Seat geldt een vier-stappen financieringS'
Met elk een pakket extras dat u weer in dekerst- heeft-ie een dijk van een Blaupunkt stereo radio- pEÓJL aanbod van 0,0 procent, waarvan de laatste ter-
man laat geloven. Ongelooflijk. Neem de Ibiza cassetterecorder aan boord, met 30-Watt dual -^-S.» ' -jgg-«- ; mijn pas in 1990 valt. De Seat-dealer vertelt u r
Crono. Dubbelsportief met 2 achterspoilers. 2 van cone luidsprekers en een matzwarte antenne. En voor de *<erst nog graagnet f*jne van-
binnen uit verstelbare buitenspiegels in de kleur welke auto in deze klasse is bovendien uitgerust (^u*-~-^__- f_Z fl_~_Kll___B mm_*
van de auto. SXi-grille. Sportstuur Kuipstoelen. met een 5-bak. wagenbreéd tapijt, slaapstoelen, _..**_,C^«_.»y W MÊ
Snelle bekleding en striping. En niet te vergeten een zéér eigentijdse bekleding en noem maarop. <-^».«»*.****m»* 1........É
de in 2 delen neerklapbare achterbank. Juist, dat presteert alleen de Ibiza Disco. Bent u in de markt voor een Seat Malaga,

Voeg daarbij depit en de prestatie van de
_______________________^^

een *^eat Ibiza 1.5of een Ibiza 1.7 D, dan kunt u

BEEK (L) Automobielbedrijf Coumans - Beek B.V, DSM - straat 7, Tel.: 04490-71243. HEERLEN Autobedrijf Van Moorsel Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel.: 045-724200.
HOENSBROEK A.C.H., Jeügrubbenweg 20, Tel.: 045-222455. KERKRADE Auto Aarts, Hamstraat 211, Tel.: 045412545. i

■

Wi|zigingenvoorbehoudtn Prijzen mcl BTW excl afleveringskosien Maximaal 1 cheque per registratie Het financieringsaanbod betrefteen rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd van 1 jaar in samenwerking metonze financieringsmaatschappij op de gebruikelijkevoorwaarden voor het bij inruil bij te betalenbedrag meteen maximum vanf I*J
aanbetaling 25% Deze aanbiedingengelden alleen op nieuwe personenauto's, bij aanschaf voor 31 december 1988en registratie vóór 15 januari 1989 en zolang de voorraad strekt Importeur Pon Car BV Heemstede Tel: 023-3391 72.



Avonden (1)

'Up with People' op
zuurvlees getracteerd

Vragen over lunches
wethouders PvdA

heeft op de vrijkomen
de gassen.

Gasgevaar bij
gezin Kerkrade De bewoners zeggen de

geestelijke belasting
niet meer aan te kunnen
en piekeren erover een
andere woning te gaan
huren.De HBV heeft de
woningvereniging nu
een open brief gestuurd
om een oplossing voor
de 'onnodige overlast
en het gevaar voor de
gezondheid' te bespoe-
digen.

Hetgeen niet wegnam
dat Heiligers er nog aan
toe voegde dat 'niet al-
les uitgegeven hoeft te
worden wat daarvoor is
begroot. Ook de wet-
houders moeten op de
kleintjes letten.

hebben niets te verber-
gen", zei de burgemees-
ter licht geïrriteerd. „Of
wilt u voortaan mee
gaan lunchen en het
eten wegen. Ik krijg van
dit soort vragen al buik-
pijn, maar dan krijg ik
het zeker".

maar dat hielp niet. Vol-
gens de Kerkraadse
Huurdersbelarigenvere-
niging had dat zelfs een
koude luchtstroom van
buiten tot gevolg. Zelfs
een grotere schoorsteen
op net dak heeft de
overlast niet verholpen.
De keuken is volgens

Van onze verslaggever
KERKRADE - Bij de
familie Weelen aan de
Spiesstraat in Kerkrade
stroomt al drie maan-
den regelmatig ver-
brandingsgas van de cv
de keuken in. De Huur-
dersbelangenvereni-
ging en de familie Wee-
len vinden de huidige
toestand gevaarlijk en
schadelijk voor de ge-
zondheid. Met name 's
nachts zit de familie in
angst, vooral omdat
men dan geen controle

De overlast is begonnen
na de jaarlijkse onder-
houdsbeurt aan de cv-
apparatuur. Woningver-
eniging St. Pietersrade
maakte daarna een
nieuwe beluchting,

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De
PvdA-wethouders in
het college van Land-
graaf hebben vorig jaar
28 keer zoveel geld aan
lunches gedeclareerd
als beide CDA-wethou-
ders. Dat blijkt uit de
jaarrekening van 1987.
De wethouders Bonten
en Gybels gaven samen
ongeveer duizend gul-
den uit aan lunches, He-
inrichs en Mulders sa-
men 36 gulden. Johan
Trijbels van de fractie

Volgens burgemeester
Coenders kloppen de
declaraties exact vol-
gens de spelregels. En
zijn daarover binnen
het college goede af-
spraken gemaakt. „Wij

kon zyn, en of men dat
dan deed ten bate van
de plaatselijke midden-
stand.

Landgraaf '81 vroeg
zich gisteravond tijdens
de raadsvergadering af
of de PvdA dan ook 28
maal zoveel aan Land-
graaf-promotion doet
dan de christen-demo-
craten. Ook Uwe Heili-
gers van Nieuw Land-
graaf wilde weten hoe
het verschil zo groot

Ouderenzorg gestroomlijnd
Landgraafse instellingen: voortaan samenwerken Tien weken

cel voor
Brunssummer

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - „De weken ge-
vangenisstraf vliegen ons om de
oren", verzuchtte raadsvrouwe
mr Straatman nadat officier van
justitie mrP. van Hilten zijn eis
tegen haar cliënt S. (24) uit
Brunssum had geformuleerd.
Tien weken hechtenis, eenrijver-
bod van eenjaar en een geldboe-
te van 270 gulden. S. stond te-
recht voor het herhaaldelijk ry-
den zonder rijbewijs en verzeke-
ring.

Blikschade
zorgt voor
opstopping

# De enorme pick-nick met 'Up withPeople' in Schaesberg.
Foto: FRANSRADE

Gevonden(2)
\n 9roeP soldaten was in de
Hij * van de Oranje Nassau-
%, Sehuisvest en sliep op de
\r *n het huis waar Me-
i^ Stilz-Leers woonde.__ yn verken deden ze in deeo_se hadden er een comple-
'".^eenschap °PQebouwd. 's. T^-s waren ze altijd bij ons
(tt** 1*5 te vinden en de rij
\Qükken op de zolder was
ft. j*..' leuk gezicht."De vrouw
\i_l_ 1}0- 40 jaar geleden het
Sd was, weet niets meer
*i.t ?* gemaaktefoto. „ik weet
i^-ti.k *k ky C5-at apebosjever-
"."" ■ aeraakt. Waarschijn-

oVin we er met
"1y_len heen gewandeld. Dat
\r rschijnlijk ook de reden
hri°]n ik mezelfniet herkende
\^foto."htJ* zich nog wel kan herin-
!%ipL's dat er op een gegeven
\^!-t een luchtaanvalplaats
tf.-.'-'fc denk wel dat er doden
'Hm zVn b*-* a^6 lucrltaan-

ar i'o weet niet meer ofer
jSe).^ t>an d* soldaten toen *s

r*di men- Wij werden name-Hk et bij het alarm naar de
s Qestuurd."

HEERLEN - Een ongeval waarbij
alleen maar materiële schade te be-
treuren viel, heeft gisteravond rond
de klok van zes op deA 76, ter hoog-
te van ten Esschen, voor nogal wat
oponthoud gezorgd. Door het onge-
luk werd de doorgang van het ver-
keer bijna anderhalf uur volledig
belemmerd.

Tasjesroof
in Brunssum

BRUNSSUM - Een tasjesrover is
woensdagavond tegen zeven uur
achterna gezeten door enkele café-
bezoekers uit Brunssum, die getui-
ge waren van de tasjesroof. Een 63-
-jarige vrouw die over de Heufke-
straat liep, werd door een voorals-
nog onbekende (1,80 meter lang) da-
der beroofd van haar handtas.
De getuigen volgden de man, die de
handtas overigens achterliet, maar
konden hem niet meer in de kraag
grijpen.

Omdat deze versplintering fnui-
kend is voor de gewenste en gepro
pageerde thuisopvang 'op maat
voor ouderen, zullen alle betrokken
instanties onderling bindende
werkafspraken moeten gaan ma-
ken. „Zodat overlapping en verspil-
ling worden voorkomen en met het-
zelfde geld en dezelfde personele
middelen efficiënter kan worden
gewerkt en dus meer kan worden
gedaan," betoogde Gybels gister-
avond. Hij doelde daarbij op het uit-
gestrekte veld van ouderenzorg:
huisartsen, maatschappelijk werk,
wijkverpleging, gezinszorg, oude-
renwerk, kruiswerk, woningvereni-
gingen, Bureau Huisvesting, de in-
dicatiecommissie, de verzorgingste-
huizen en ook de lang verbeide ver-
pleegkliniek in Landgraaf. De eer-
ste vorm van samenwerking zal
overigens al op 1 april 1989 van de
grond moeten komen.
Op sterk aandringen van met name
de fracties Vrouwenappèl, Nieuw
Landgraaf, WD en PvdA zal wet-
houderGybels haast maken met de
instelling van een 'seniorenraad',
die een belangrijke adviserende
functie krijgt toebedeeld. Gybels
zegde toe dat die Raad voor het
Ouderenbeleid er niet pas - zoals hij
had voorgesteld - op 1 januari 1991
komt, maar in voorlopige vorm al
volgend jaar van start kan gaan.
Overigens moet die seniorenraad
wel voortkomen uit particulier ini-
tiatief.

Schutte duizenden guldens

Etalagekraak
Brunssum met
gestolen auto

Van onze verslaggever

Massa
Wethouder Gybels van welzijn be-
nadrukte eerder al dat de gemeente
op het gebied van de ouderenzorg
weliswaar 'een massa instellingen
en een massa mensen' herbergt,
maar dat daarbinnenvan een onder-
linge afstemming, taakverdeling en
samenwerking nog lang geen spra-
ke is.

Bovendien kunnen de Landgraafse
ouderen spoedig zélf mee gaan be-
palen hoe al die voorzieningen er
concreet uit moeten zien. In grote
lijnen kon de Landgraafse gemeen-
teraad zich gisteravond vinden in de
nota van het college, waarin het vu-
rig pleit voor een 'gestroomlijnd en
samenhangend netwerk' van lokale
ouderenvoorzieningen en -huisves-
ting. In de nota geeft het gemeente-
bestuur de dringende noodzaak aan
tijdig in te spelen op de grote ver-
grijzingsgolf die (ook) Landgraaf
over enige tijd te wachten staat. Te-

iet ri
.si Amerikaanse oor-

lej *£eraan George Hagerty
AL ft'e 'meiske', waar hij sa-

' I.4 16' een c°tteQa-bevrijder
SiU^ onderdak kreeg, is ge-
irJ-*«n. De echtgenoot van me-
Diej'f _tüz-I^eers herkende het
il J-e' op de foto eergisteren
i.j? .koffiekolom, als zijn nu
e n_loe vrouw. Jk herkende_^n je mond", zei hij tegen
t^/ heb er helemaal
jv^engekeken," bekende me-
'*Br" gisteren.

_*°uw Stilz-Leers zegt niet

_
z° veel te wetenvan de tijd

*n*r in haar ouderlijk huis
""dn e*° van Amerikaanse_. ten gestationeerd was. „ik
_

l^g wel dat die groep er
'<U>n lüeet oori °^at vooral

nds een dolle en gezellige
ijqJ^gs. We hadden 'thuis een
!> iv u>aar toen de hele avond
to erd gespeeld. Ik was echter
<i_ .".aar Vh jaar oud en van
ie«Tl*]("* kan ik mij niet zo veelherinneren."

LANDGRAAF - Alle instellingen en organisaties die zich in
Landgraaf bezighouden met de zorg voor ouderen, zullen in de
nabije toekomst intensief en uitdrukkelijk met elkaar moeten
gaan samenwerken. Om de Landgraafse ouderen zo lang en
zelfstandig mogelijk in hun eigen huiselijke omgeving te kun-
nen laten wonen, zal de rafelige lappendeken aan lokale voor-
zieningen de komende jaren moeten worden verruild voor één
allesomvattend 'dekbed.

Van onze verslaggever

gen het eind van deze eeuw immers
is een op de drie Landgravenaren
ouder dan 55 jaar.

LANDGRAAF/KERKRADE - Het ontvangst van 'Up with People',
de uit achttien landen geformeerde groep die vandaag een muzikale
show presenteert in de Rodahal te Kerkrade, verliep gistermiddag
vlekkeloos. De zestig gastgezinnen die de honderdtwintig studenten
de komende twee dagen in hun huis opnemen, namen ieder hun
eigen eten en drinken mee naar Scholengemeenschap Brandenberg
te Schaesberg. In de aula vond een massale pick-nick plaats waaraan
zon vierhonderd mensen deelnamen. Het werd een grandioos eetfes-
tijn. Chinezen aten hamburgers, Amerikanen genoten van een rijstta-
fel en Italianen werden getrakteerd op 'Limburgs zuurvlees'. Up with
People geeft in Kerkrade haar laatste optreden in dit jaar.

BRUNSSUM - In de nacht van
woensdag op donderdag hebben
onbekenden een kraak gepleegd
nadat ze eerst bij de electronica-
winkel Cremers aan de Bruns-
sumse Kerkstraat aan baksteen
door de etalageruit hadden ge-
mikt. De mannen verplaatsten
zich met het gestolen goed in een
eerder in Heerlen gestolen zwarte
Volkswagen Golf GTI.

Gevonden (3)

Weggenomen werden verschillen-
de koptelefoons, video-appara-
tuur en andere electronische ap-
paraten. De schade loopt in de
duizenden guldens. _" De heren Wagemans, directeur Douvenrade (met hoed), Gie-

len van het Thermenmuseum (midden) en Haagmans van de
technische dienst van het bejaardencentrum bekijken de put.

Foto: FRANSRADE.

Put bij Douvenrade
wordt niet gedempt

Ouderdom van toevallige ontdekking nog onbekend

(ADVERTENTIE)

Morgen!
_________WÊÊmÊm**^l m^~~~ïMMorgen voelt u zich 25 jaar jonger! / I

Morgen, zaterdag 17 december is het precies I Ék I
25 jaar geleden dat mijn eerste supermarkt in I « I
Gennep geopend werd. Morgen ziet v iets van I II ’25 jaar geleden! Morgen komt u zeker naar één I ___\\^ \J_^_W fvan m'n winkels. Want morgen... ’ I

mm _mmm ÜAiR
janlinde»

Al 25 jaarvriendelijke prijzen!
Toen men het lek wilde dichten

Van onze verslaggever
HEERLEN — Per toeval is bij het
bejaardencentrum Douvenrade in
Heerlen een put ontdekt, die hoog-
uit 500 jaar oud kan zijn. Door een
breuk in de waterleiding stroomde
daar de afgelopen maanden per uur
20 kubieke meter water weg. Giste-
ren ontdekte men dat het water in
en langs een put naast de verharde
weg wegstroomde.

zakte een stuk grond in en werd de
put zichtbaar. Deze is vyf meter
diep en verbreed zich naar beneden.
Volgens de heer Gielen van het
Thermenmuseum kan het een beer-
put zijn, omdat die doorgaans de-
zelfde vorm heeft en op dezelfde
manier werd gemetseld. Hy sluit
trouwens niet uit dat de put dieper
is en onderin vol met puin ligt.
Voorlopig gaat men de put niet uit-
graven. Gielen: „We zijn weliswaar
nieuwsgierig, maar opgraven is

duuren arbeidsintensief. En daarbij
is afgraven vernielen. Daarom heb-
ben we nu foto's gemaakt diehet ar-
chiefingaan.Mocht deput ooit door
werkzaamheden of iets dergelijks
bedreigd worden, dan graven we
hem uit. Als je iets aardigs vindt
moet je niet meteen als een gek in
de grond gaan liggen vroeten". De
put wordt nu opgevuld met zand.

Over de ouderdom van de put kan
Gielen weinig zeggen. Maar omdat
deput gebouwd is uit kalk- en bak-
steen kan dieniet ouder dan 500 jaar
zijn. Overigens staan op een kaart
uit 1880, waarop ook de nabij gele-
gen pachthoeve Geleenhof staat,
een aantal bronnen. Niet duidelijk
is of de gevonden put daar iets mee
te maken heeft. Evenmin kan wor-
den vastgesteld of de put bij Ge-
leenhof hoorde of bij het pension
waar beambten van de Oranje Nas-
sau-mijn vroeger logeerden.

Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Vrijdag 16 december 1988 "15

De Sittardse kantonrechter ver-
oordeelde de verdachte tot een
gevangenisstraf van zes weken,
waarvan de helft voorwaardelijk
met een proeftijd van twee jaar,
12 maanden ontzegging van de
rijbevoegdheid en een geldboete
van 1.270 gulden.
Vanwege het ellenlange straf-
blad van de verdachte wilde de
officier geen enkele clementie to-
nen. Ook van de kantonrechter
kreeg S. de wind van voren. „Als
uw kinderen later uw documen-
tatie zien, zullen ze zeggen dat
hun vader een crimineel was."
Daarmee raakte hij een gevoelige
snaar, want de verdachte was in
augustus vader geworden en had
zich voorgenomen zijn leven te
beteren. „Nu ik vader ben gewor-
den, kan ik onmogelijk de gevan-
genis in. Ik wil voortaan niets
meer met justitie te maken heb-
ben", was zijn heilige voorne-
men.

(ADVERTENTIE)

____^*tilN__T_nl

___r ________________>___* '

l________^ ** —mm

Prachtige klassieke entourage ring
met oj>en gewerkte zijschermen en
stevige band, gezet met 9 briljanten
van totaal 0.28 car.
Kwaliteit Wesselton-V.S. 1.
Winkelverkoop f 1685,-Nu f 945,-
Bij aankoopvan fSO,- krijgt Ueeneen prachng
zwaar verzilverd kado van ons.

cTWIGCHELSEN
DIAMANTAIRS

Kouvendcr ..raat 76, hrvk Lebcuillestraai.
Hoensbroek Telefoon: 045/213753.

Stilz-Leers kon
\t_]?. een ander geval heel
?l'<!er l*,'c voor ogen halen. Jets\ . °/ iets later hebben we
iNi!! 1 'ceer twee Amerikanen
£eeh, st- Op één van hen was
ftt ' üol. Hij bracht me naar
V71 al". Terwijl ze dit zegt,
*_%* een foto zien van twee
%hAn bij w^e ze over deMtes hina-
»\u me u'el cc* 'eu'C 0m
Nf;e "o.gerty en anderen vol-
-2% fjaar weer terug te zien. Ik
!!%£_' i)c 2yn adres fcan ac'l-
M zodat ik de komende

1.J^ in contact kan komen

\ , meiske', dat volwas-
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de HBV niet meer als
woon-leefvertrek te ge-
bruiken.



Vrijdag 16 december 1988 "16
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat onver-
wacht van ons is heengegaan, op 52-jarige leeftijd,
mijn lieve man, onzezorgzame vader, schoonvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Wiebe Holtjer
echtgenoot van

Annie van Reenen
Brunssum: Annie Holtjer-van Reenen
Brunssum: Ger en Louisa Holtjer-Vaessen
Brunssum: Monique en Ron Kuijpers-Holtjer

Familie Holtjer
Familie van Reenen

6441 CT Brunssum, 15 december 1988
Clercstraat 22
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 19 december om 10.30uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar bijeen-
komst om 10.15 uur en gelegenheid tot schriftelijk
condoleren is.
Wiebe is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar zaterdag en
zondag bezoekgelegenheid is van 14.00 tot 15.00
uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Tot onze grote ontsteltenis, ontvingen wij het be-
richt dat ons zeer gewaardeerd lid en bestuurslid

Wiebe Holtjer
plotseling is overleden.
Voor onze vereniging is hij gedurende 22 jaareen
grote steun geweest.Hij zal steeds in onze herinne-
ring blijven.

Mandolinevereniging Troubadour

Volstrekt enige kennisgeving
voor Kerkrade en omgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog vrij
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 76 jaar, mijn onvergetelijke
echtgenoot, broer, schoonbroer, oom en neef

W.J. (Wiel) Crombach
Begiftigd met de Bronzen Leeuw

Drager van het ereteken voor Orde en Vrede en
van het Oorlogsherinneringskruis

M.K.E. Crombach-Prickaerts
Familie Crombach
Familie Prickaerts

6467 CB Kerkrade, 14 december 1988
Callistusstraat 51
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 17 december a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van Maria Onbevlekte Ontvangenis te
Terwinselen, waarna aansluitendcrematie te Heer-
len.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis heden vrijdag om 19.00 uur
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Hendrikus Alphonsus
(Funs) van Aken

echtgenootvan

Mathilda Hubertina Übachs
Hij overleed op 79-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Hulsberg: M.H. van Aken-Übachs
Voerendaal: F. van Aken

J. van Aken-van Loo
Klimmen: J. van Aken

T. van Aken-Ritzen
Schin op Geul: F. Willems-van Aken

G. Willems
Ransdaal: J. van Aken

M. van Aken-Habets
en al zijn kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Van Aken
Familie Übachs

6336 AH Hulsberg, 15 december 1988
Panhuysl
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 19 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kunrade, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
te Voerendaal.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis zondag 18 december as. om 18.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van de begrafenisvereniging Voerendaal, Kerk-
plein 43, dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, zondag
van 11.00 tot 12.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij, samen
met zijn gezin, voor onze vereniging heeft gedaan,
vernamen wij het overlijden van ons oud-lid en lid
van verdiensten, de heer

Chris Caenen
Bestuur, dirigent, leden en damescomité
harmonie St.-Cecilia Hoensbroek

De eerste jaardienstvoor mijn onvergetelijke man,
onze vader en grootvader

Harie Knoors
zal plaatshebben op zondag 18 december a.s. om
9.00 uur in de parochiekerk van St. Willibrordus te
Obbicht.

Mw. M. Knoors-Willems
kinderen en kleinkinderen

" t
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
hij ons heeft gegeven, hebben wij toch nog onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Peter Mathijs Dols
* 18 december 1896 t 13 december 1988

echtgenoot van

Anna Maria Keulers
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: A. Dols-Keulers
Loon op Zand: Annie Fischer-Dols

Kampen: Hub Dols
Annette Dols-Bielsky

Spaubeek: Mia Philips-Dols
Giel Philips

Abcoude: Cisca Dekkers-Dols
Gert Dekkers
en al zijn dankbare
kleinkinderen en
achterkleinkind

Munstergeleen, 13 december 1988
Watersleyerweg 25, 6151 BC Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst en begrafenis zullen
worden gehouden op zaterdag 17 december om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pancratius
te Munstergeleen.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Heden vrijdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur,
zal voor de overledene worden gebeden.
De dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Sittard; ge-
legenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn goede
echtgenoot, vader en opa

Karel van den Brand
zal plaatsvinden op zondag 18 december a.s. in de
parochiekerk Lambertus te Oirsbeek om 11.00uur.

N. van den Brand-Wassenberg
kinderen en kleinkinderen

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming, ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve moeder en oma

Maria Catharina
Haenraets-Wetzels

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, december 1988

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 18 december om 11.00 uur
in de parochiekerk St. Jozef te Kaalheide.

U———————————m——————————————————————^m——.

Wij willen je rust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons steeds heeft omringd, geven
wij kennis van het overlijden op de leeftijd van 59
jaar van onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Trienie Vos
weduwe van

Antoon Kersten
In dankbare herinnering:
Gerda en Kees
Jos - Asnath
Annie en André
Maurice
Tonnie en Boy
Edwin - Tamara
Jacques en Jessie
Kim -Jody
Marian en Donald
Familie Vos
Familie Kersten

Hoensbroek, 14 december 1988
Hubertusstraat 3
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 17 de-
cember a.s. om 13.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Moeder is opgebaard in het Uitvaartcentrum,
Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Bezoekuren van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Bijeenkomst aan voornoemd Uitvaartcentrum van
waar vertrek naar het crematorium om 13.00 uur.
Voor vervoer is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Gesterkt door de warme en hartelijke blijken
van belangstelling, de bloemen, dezang en de
h. missen, bij het heengaan van mijn lieve
man

Sjef van der Zander
betuig ik allen mijn oprechte dank.

Jeanne van der Zander-Tijssen

Schinveld, december 1988
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag
17 december a.s. om 19.00 uur in de St. Eli-
giuskerk te Schinveld.

Enige en algemene kennisgeviJ
t

De leegte diezij achterliet
kan niemand wegnemen.
In blijvende liefde gedenkenwij
wat zij voor ons betekende.
Wie haar goedkende, hield van haaf-

Bedroefd delen wij u mede dat heden, geheel 0
verwacht, voorzien van het h. oliesel, in de lee" Ê
van 75 jaar van ons is heengegaan, mijn lieveß
zorgzame echtgenote, mijn goede moeder, schoW
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht vk

Margaretha Maria *van Lier
echtgenote van

Adrianus van der Bolt
Oud-Geleen: A. van der Bolt
Nieuwstadt: J. van der Bolt

G. van der Bolt-Wanders
Leon en Niki
John
Rob en Gabry
Familie van Lier
Familie van der Bolt '0

6166 XX Geleen, 14 december 1988 Se
Antoniusstraat 24
De plechtige eucharistieviering zal worden ge*l"
denop zaterdag 17 december om 10.15uur in deP le
rochiekerk van de H.H. Marcellinus en Pet _s lij]
Oud-Geleen, waarna de krematie zal plaatsvin*!,
in hetkrematorium Nedermaas, Vouershof 1te^ h
leen om 11.30 uur. *2
Bijeenkomst in de kerk. jOll
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole1, J*
De avondmis zal worden gehouden heden vrij*" e16 december om 19.00 uur in voornoemde kerK- ■I +x- > lei

_^
■ -*"■

Groot is de leegte die hij achterliet

_
Mooi de herinneringen die blijven. '*9

22 decemberis het eenjaar geleden dat wij afse^ K
namen van mijn lieve man, zorgzame va<> £schoonvader en opa

Leonardus Bovens £De eerste jaardienstwordt gehouden op zonda£M
december a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk■
Brigida te Noorbeek.

Mevr. Bovens-Thomassen
kinderen en kleinkinderen I

Noorbeek, december 1988

i r- ■ 1-"1Wij bedanken u allenvoor de hartelijke condoleances, bloemen, h. missen
en begeleiding naar de laatste rustplaats van onze lieve moeder en oma

Trautje
Beugels-Willems

Een speciaal woord van dank aan dr. Weverling.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 18 decem-
ber a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk van St. Lambertus, Kerkrade-
Centrum.

—^
*^ Ruimte moet er worden gemaakt

y^*^L bij onze fabrikanten vanwege de
N __ enorme voorraden, daarom deze

\wm SPOEDVERKOOP van I
I BRUIDS-, BONT- en I
I LEERMODE I

De bruidsmode biedt u aan een collectie
I bruidsjaponnen van internationaal topniveau, waaronder
I de nieuwste Amerikaanse en bekende Italiaanse, Franse
I en Engelse topmerken.

I Een bruidsjapon va. 198,-!
I Onze prijs is onze kracht. Grote inkoop - kleine prijsjes.
I Alle benodigde accessoires zijn aanwezig. Kom en overtuig
I uzelf!

in opdracht van belanghebbenden gaan wij nu direkt over tot
dringende onmiddellijke liquidatieverkoop

van een partij

I ECHT LEDEREN KLEDING I
bestaande uit:

lammy-coats, dames- en herenjacks, jassen/blazers.
Diverse kleuren en maten.

Goederen zijn afkomstig uit faillissementen, overtollige
voorraden, teruggenomen van de bank,

verzekeringsmaatschappijen.
I De belanghebbenden hebben tevens besloten, dat u kunt kopen I

tegen ABSOLUTE INKOOPPRIJS.
De bontmode biedt u een bijzonder mooie collectie
bontmantels, lange en korte mantels voor een lage prijs,
nieuw is hier ons pak-in-rek tegen liquidatieprijzen.
Bij aankoop van een nieuwe bontmantel kunt u uw oude
inruilen!

Dit gaat gebeuren in

I MOTEL HEERLEN I
Terworm 10, Heerlen

Verkoop: zaterdag 17 dcc. 11.00 - 17.00 uur
zondag 18 dcc. 11.00 - 17.00 uur mm

Bruidsmode CARLA VAN SILFHOUT Westervoort

WOONHUIZEN te koop
gevraagd tot ’ 150.000,-. Af-
wikkeling via notaris bin-
nen 24 uur. Achterstallig
onderhoud geen bezwaar.
Aanb. aan wijman & Part-
ners Vastgoed. Taxaties,
hypotheken. Tel. 045--723671 of 04750-15135.

Pracht LANDHUIS te k., 4
slpk., tuin ± 1200 m 2. Aan
de Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.

ITe 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; le
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.

WINKELWOONHUIS in
Vise (B) op zeer goede lig-
ging (topcentrum) met
aparte ing. v. 2 bovenwoon-
verdiep. Zeer gunstig v. be-
legging of jonge onderne-
mers. Gesch. v. div. zaken.
Weg. gebr.aan opv. Inl. 043-
-634302.
Übach o. Worms zeer goed
onderh. WOONHUIS m.
tuin en berging, tot. opp.
209 m 2. Ind.: woonk., keu-
ken mxl. app., badk. m. lig-
bad, serre, 3 slpks., kelder,
’92.500.- k.k. Bopa O/G,
045-324133.

|i r~ 1
ALLE UITVAARTDRUKWERK■ DOENWEOOKZELR

Van rouwcirculaires, bidprentjes tot en met dank-
betuigingen. Zo is de hele
uitvaart in goede en fl
betrouwbare handen. .«f^/l r- t
U kunt met ons nu al JppVi LUKKiaan
regelingen treffen. W? Uitvaartcentra
Bel: *~*^Stationsstraat 6.6372 GS Landgraaf.

Spoorsmgel 4,6464 AA Heerlen.
Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.

Telefoon (045) 724808/31 31 97/463141.

Een echt Perzisch tapijt is
een geschenk voor de Kerst

en voor het leven

Een ruime sortering en een
pracht collectie bij

DOFA EXCLUSIEF
PERZISCHE TAPIJTEN
Honigmanstraat 43, Heerlen,

tel. 045-740491.

-CQDi geureen
Damesmode

Nu interessante
eindejaarsaanbiedingen

Zondag 17 dcc. geopend 13.00-17.00 uur
Dautzenbergstraat 22, Heerlen

Speciale kijkdag
in een halfvrijst. woning met garage, gelegen aan de
Kasteellaan met uitzicht op kasteel Hoensbroek. Ind.
0.a.: Z-vorm. woonk., keuken, 3 royale slaapk., badk.
met ligbad en 2e toilet en een vaste trap naar de zolder.
Prijs ’175.000- v.o.n. (excl. ’6500- rijksbijdrage).

Netto maandlast ca. ’ 790,-.
Zaterdag 17 december

van 14.00-16.00 uur op het bouwterrein aan
de Kasteellaan in Hoensbroek.

Inl. Stienstra makelaardij bv
Tel. 045-712255

Een prima woonstand
met het laatste halfvrijst. huis in Heerlen Douve Weien.
Ind. oa.: L-vorm. living ca. 35 m 2, 3 fraaie slaapk., badk.,
bergzolder en garage met schuine kap. In aanbouw.
Prijs ’170.000- v.o.n. (excl. ’BOOO- rijksbijdrage).
Netto maandlast ca. ’713,-. Inl. Stienstrat Makelaardij
bv. Tel. 045-712255.
HEERLEN, Lokerstr. 50, woonh. met cv. en 3 slpk. Bij
100% fin. ’ 575,- netto per mnd. Van Oppen b.v., Linde-
plein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder.

Leuke EENGEZ.WONING
+ tuin + garage te Heerlen,
vry uitzicht, dubb. begla-
zing, Amerik. keuken, par-
ket, 3 slpks. voorzien van
rolluiken, ruime zolder. Met
eigen bijdragevan ’ 20.000,-
-is netto maandlast ± 648,-.
Halfvrijst. herenhuis,
bouwj. 1983 te Schaesberg.
L-vorm. woonkamer, par-
ketvloer. 4 slaapks., douche
+ 2e toilet, voorz. van luxe
sanitair. Garage via woonh.
te bereiken. Leuke tuin, in
uitstekende staat. Met
eigen bedragevan ’ 20.000,-
-is netto maandlast ± 649,50.
Vrijblijvend te bezichtigen
na tel. afspraak. Tijdens
kantooruren: D.R. Viguurs,
Hypotheken-Financierin-
gen. 045-320554.

Te k. MOTO Guzzi Califor-
nia 3 i.z.g.st. bwj. '87. Tel.
04490-77482.
Te k. HONDA CB 750 FL
bj. '79. Vr.pr. ’ 1900,-. Heei
mooi. 045-463915.
SUZUKI 750 GS 15.000km
gel. bwj. '79. Tel. 045-
-310036.
T.K. gevr. Enduro/off the
road 600 cc 4 takt. liefs Hon-
da 1 A 2 jr. oud 04406-12766
na 1900 uur.

Te koop 2de hands BROM-
FIETSEN, bromfietsspe-
cialist Math Salden Lim-
bricht.
Tek. VESPAbwj. '8(1 vr.pr.
’550-, weg. omst. Potgie-
terstr. 22 Heerlen.
Te k. HONDA Camino als
nw. met sterw. en verz.

’ 500,-. Schoutstr. 43 Bruns-
sum.
Te k. VESPA CIAO met
sterwielen, 7 mnd. oud. Tel.
045-214171.
In- en verkoop gebruikte
BROMFIETSEN + onder-
delen. Daytonashop, Maas
str. 3, Beersdal-Heerlen,
725309.

Nieuw: Café dancing
WINDROSE, Akerstr.-NrcL
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend do. t/m
zond.
Jongeman 30 ir. zkt. JON-
GEVROUW of meisje 22-33
jr. voor ser. relatie. 8r.0.n0.
318 LD, Rumpenerstr. 81,
6443 CC Brunssum.
EENZAAM, doeer wat aan.
Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.
Alleenstaande hr., 48 jr.,
zkt. ser. kennism. m. een
nette VROUW. Geven en
nemen vind ik de bouwste-
nen v. een relatie. Br.o.nr.
VA 565, LD, Reinaldstraat
40, 6301 ED Valkenburg.
MARIELLE vertrouw me
maar. Stuur een foto en je
(corr.)adres. Groetjes NR
312. Br.o.nr. BR 319 L.D.
Rumpenerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
Vrydagsavond DANSEN
voor alleenstaanden en
oudere jeugd. Dancing 't
Brouwershuis v/h Bus. Pr.
Hendriklaan 116 Bruns-
sum.
Echtpaar zoekt ander
ECHTPAAR v. moderne
vriendschap. Br.o.nr. SB
024, LD, Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Landgraaf.

Huis kopen of verkopen ]
Van Oppen B.V. Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Alle hypotheken
■ Van Oppen 8.V., Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543. 'BRUNSSUM, Molenstr. 70, halfvrijst. woonh. m. gar. en 1cv. Bij 100%fin. netto ’ 525,- per mnd. Van Oppen b.v., I
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofol- |
der.
ÜBACH OVER WORMS, Gen. Hodgesstr. 17, woning i
met keld., woonk., keuk. + berg., 3 slpk., badk. met zitb. '+ v.w., zold. Vr.pr. ’ 95.000,- k.k. Van Oppen b.v., Lm- ]
deplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder. -ISlanke vrouw, 43 jr., gesch.,

zkt. langs deze onsympa-
thieke weg, sportieve, eer-
lijke, huiselijke VRIEND
voor serieuze relatie, lfst
groter dan 1.72m, met vaste
baan. Br.o.nr. HE 048,
Limb. Dagblad, Geerstr. 5,
6411 NM Heerlen.

Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle, KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.Beckers Caravans BV,
Handelsstraat 24, Sittard.
Caravelair, Sprite en Eccles
model 1989 is er! Nu ook in
grijs interieur. BARTELS
Caravaning, Hommerter-
weg 250, Amstenrade.
04492-1870. '

VAKANTIEWAGENTJE
model Saris nieuwstaat.
Tel. 045-750633.

Decembermaand antiek-
maand. Deze maand heb-
ben wij een extra grote
nieuwe voorraad antiek uit
Frankrijk binnengekregen.
Wijshoff Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum, tel. 045-
-211976. Geopend: dond.,
vrijd., zaterd. en ZONDAG.
ANTIEK van partikulier,
Mechelsekast, telefoon, bu-
reau, ' bloementafels. Na
18.00uur 045-211730.
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
debetere meubelen voor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Zon-
dag 18 december geopend.Dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag koop-
avond? Tel. 045-243437.
Te k. eiken Franse STOEL
v. part. Tel. 045-752552.
Te k. 2-drs. TOOGKAST

’575,-; Louis Philippe chif-
fonière; Empire vitrine m.
bronsbeslag: ladencommo-
de ’ 325,-; Engelse tinkast.
Kerkstraat 17 Dicteren-
Susteren.

Gebr. TRACTOREN: Bela-
rus 80 pk (4WD), Allis Chal-
mers 30 pk, Deutz 30, 40 en
78 pk, John Deere 46, 56,62,82, 85 en 112 pk m. en zon-
der voorwielaandr^ IHC 42
en 80 pk, Leyland 62 pk. m.
voorlader, Renauit 70 pk.
m. voorlader, Ursus 35, 55
en 60 pk., Zetor 50 pk. Col-
lé. Nusterweg 90, Sittard,
tel. 04490-19980.

te k. 300 nw. DAMWAND-
PLATEN 3 mtr. lang ’ 22,50p.plaat, 200 nw. ijzeren golf-
platen 2.50 mtr. lang ’ 15-p. plaat, ook per 10'te k. Tel.06-52117926 na 19 uur.
Te koop prima WEIDE-
HOOI. Tel. (14750-21491.

Texas-Viking TUINFRE-
ZEN vanaf ’ 995- excl. 6%
BTW. Met compleet pro-
gramma toebehoren. Collé,
Nusterweg 90, Sittard, tel.
04490-19980.
Rode VOERWORTELS 25
kg v. ’ 6,-. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.

St.-Maartenszee bungalow
ZWEMPARADIJS, week-
end vanaf ’225,-; Tel.
02246-3109.

■

Kunst
Kunstschildersatelier de Kunstkring Brabant exposeert
met een zeer fraaie collectie olieverfschilderijen, eigen
werk op 17 en 18 december telkens van 10.00 tot 19.00
uur in het Golden Tulip Hotel, Wilhelminaplein 17 te

Heerlen.
Te k. antiek BANKSTEL, KERSTSNUFFELMARKT z.koopje. Tel. 045-322841. 18 dcc t P|enkhoes, Geleei

Café-dancing
AARDAPPELEN, klei- FHésl \A/_=k.CiQ"
bintjes v.a. 30 et. p. kg, uien „L.UCIÏÏCIOO

J&'vdSf'Sgs Groot Silvesterbal
kasteel Amstenrade. Drank en koud buffet ’ 40i_

( a||-ïn).
Te koop VOEDERBIE- Reserveren tot 26 dcc. ~„_24ji
TEN. Tef 045-322206. ' Maria Hoop Waldfeuchterbaan 28, tel. 0474_1>^ ;
l
I

> ' (

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.

Limburgs Dagblad
m—^—^——mm^mmmm

ï WMBSmi
GEBIT gebroken?JJ
terwijl u wacht. B°*?__\en Moers, Streepq^H
Schaesberg. 045-3ls9_J>|
GEBIT gebroken? Si
terwijl u wacht. Hoo'j
Akerstraat Nrd. 328, *_. **broek. Tel" 045-22821M
TV-REPARATIE ,$j
voorrijkosten. Z.-kyiiJl
tv-service. Tel. 045j^>|
Voor allekoelkast- egj
vriesreparaties y.Vtó.l
Tel. 045-441566 of 4g___>l
STOELMATTERIJ J
nieuwdrieten, biezen i
tanstoelen m. ga*"' I
418820.
Koelkast- en DIEP^J

_
REPARATIE zondey I
rijkosten. Bel Geleer* 1' <45230, 24 uur servicg^

De massage van V*ji ( I
QUE is uniek!!! Te*' ,
228481 (geen sex).^-/ ,

' (.

Alg. MASSAGE 1
charm. masseuses, .

_
|

les wat en nog vee.
045-228738 (Geenjg*^
PARAGNOST __■$ ,
helderziende voor objeo
digehulp in elke P«2,_l.
situatie.Tel. 045-726J>/ iT.'A.s. zaterdag 1'„. 'DANSAVOND n*eV(> iSjeeter hap in jó,
Hoofdstr. 144, Sch-fj. IAanv. 20.00 uur. y>
Orkest de Bermuda^ j

at. 17 dcc. Hanenhof. |
m. Inl. 073-420966^^,

\ r Limburgs Dagblad



Onderzoek spoorlijn Heerlen-Aken
MAASTRICHT - De subcom-
missie Zuid van de Nederlands-
Duitse Commissie voor ruimte-
lijke ordening, onder voorzitter-
schap van gedeputeerde H.
Riem, heeft gisterenmet een spe-
ciaal daarvoor ingezette trein een
rondrit gemaakt langs het traject
Randwyck, Simpelveld, Aken,. Herzogenrath, Heerlen, Valken-

Subcommissie
per trein

naar Aken
burg, Maastricht.

De tocht was opgezet in het ka-
der van een onderzoek van de
subcommissie naar de mogelijk-
heden van een rechtstreekse
spoorverbinding tussen Heerlen
en Aken. Zoals bekend staat het
tracé Herzogenrath-Heerlen nor-
maal alleen open voor goederen-
vervoer, maar maken de provin-
cie Limburg en de gemeente
Heerlen zich sterk voor een ver-
binding voor het reizigersver-
keer.

Van onze verslaggever

- Het spijbelen moet uit de taboesfeer. Scholen
le k

n vn verzuimcrJfers angstvallig geheim, omdat ze het
'er» ■ reclame vinden. Bovendien ligt het feitelijke school-
J^uim vele malen hoger dan de gemeentes opgeven en een
ip? leerplichtambtenaren heeft er geen flauwe notie van of
ij, sPiJbelen in hun gemeente toe ofafneemt. Dit alles bemoei-

-1 een integrale aanpak van het probleem.
jJ^de van constateringen als

_
heeft de provincie aan haar

f- J^issie Welzijnsplanning op-
tiin Zeeven om het schoolver-i " etl vervroegd schoolverlaten. "dei-zoeken. Bovendien bekijkt
ij ook hoe de gemeen-■ °mgaan met de leerplichtwet,

moet eind 1989 afge-
L 2*Jn. Dit verklaarde Deputé

gisteren in het Heer-__ e Jongerencentrum Nova Zem-

_ eJJs de op initiatiefvan de stich-
-8 *-*yrnose gehouden studiemid-

dag over spybeien bleek dat vriend
en vijand voorstander van een pre-
ventieve aanpak is. En die aanpak
heeft ook alleen maar effect wan-
neer onderwijs, welzijnswerk en
overheid samen aan de slag gaan.

Aanzet
Natuurlijk heerste er teleurstelling
over het vroegtijdig stoppen met
het Opvangproject in Heerlen-
Noord, maar dat project heeft in elk
geval een aanzet gegeven voor de
totstandkoming van de Werkgroep

Uitvoering Leerplichtwet (WUL).
Deze wil preventief te werk gaan en
bestaat uit vertegenwoordigers van
allerlei instanties.

Juist op de dag dat het wegbezuini-
gen van het Opvangproject in Heer-
len-Noord door de Tweede Kamer
werd geloodst, bleek dat het project
zich voornamelijk bezig heeft ge-
houden met leerlingen met (zware)
gedragsstoornissen. Het project le-
verde wel positieve resultaten op,
maar duidelyk werd ook dat deze
'genezende' methode alleen niet
voor een oplossing kan zorgen.

De WUL zal zich op een bredere
doelgroep moeten richten. Onder
het topje van de ijsberg bevinden
zich bijvoorbeeld ook nog veel ge-
vallen, waarbij ouders regelmatig
verzuimbriefjes sturen, zonder dat
er nagegaan wordt of er wellicht een
diepere oorzaak ten grondslag ligt
aan de afwezigheid van de leerling.

Verkeersleiders blij
maar nog niet tevreden

„Wij leggen strijdbijl voorlopig niet neer”

Het vertrouwen van het personeel
in de nieuwe directeur Paul Stal-
pers is door het positief advies van
het bestuurscomité zeker gegroeid,
meent Bonne. „Als hij dit voor el-
kaar bokst, dan verdient hij een
pluim. lemand van ons heeft hem
sinds zyn benoeming ooit horen
zeggen: ik zit hier niet vrijwillig.
Maar hij werkt in onze ogen nu ze-
ker de goede kant op."

Officier wil winst
V&D koopavonden

MAASTRICHT-NS laten zaterdag-
avond na afloopvan het concert van
de popgroep Level 42 in het MECC
in Maastricht extra lange treinen rij-
den vanaf station Maastricht Rand-
wyck. Het MECC ligt op loopaf-
stand van dit station. Per uur is er
viermaal eenrechtstreekse treinver-
binding met Roermond, Heerlen en
Kerkrade. Het concert, datom 20.00
uur begint, zal naar verwachting
tussen halfelf en elf uur eindigen.
Omstreeks die tijd worden de ver-
lengde treinen ingezet. Het betreft
hier detrein, vertrek 23.38 uur vanaf
Maastricht Randwijck naar Heerlen
en de trein, vertrek 23.50 uur vanaf
Maastricht Randwijck naar Sittard,
Roermond en Eindhoven.

Langere treinen
voor Level 42

Het GBA-project is een automatise-
ringsproject waarbij de persoons-
kaart in de gemeentelijke bevol-
kingsadministratie wordt vervan-
gen dooreen vermelding in de com-
puter. Vanaf 1 januariworden onder
meer de verhuisberichten volledig
automatisch via de computer afge-
handeld.

Volgens een woordvoerder van het
projectbureau GBA (Gemeentelijke
Bevolkings Administratie) staat ook
Maastricht op de lijst om per april
aan het project mee te doen. Ook de
gemeente Roggel gaat mogelijk op
latere datum in het project partici-
peren.

DEN HAAG - Geleen is een van de
ongeveer vijftien gemeenten in Ne-
delrand die vanaf 1 januarivolgend
jaar zal meedoen aan een proefwaarbij de elektronische berichtge-
ving tussen gemeenten onderling
en gemeentenmet derden wordt ge-
test.

Geleen doet
mee aan proef
automatisering

Het besluit van de raad wordt van
kracht nadat ze door de Europese
Commissie is vastgelegd en gepu-
bliceerd. De verklaring is van be-
lang omdat EG-lidstaten varkens-
vlees of levende varkens op veteri-
naire gronden mogen weigeren als
het uit een 'niet vrij van varkens-
pest' gebied komt.

De benoeming van Stalpers in 1987
wekte bij het personeel van Euro-
control veel argwaan, omdat hy af-
komstig was van de Rijkslucht-
vaartdienst in Amsterdam. Deze
dienst heeft Eurocontrol nooit een
warm hart toegedragen en zelfs
steeds geprobeerd het centrum de
ooit beloofde taken uit handen te
houden, een houding die overigens
ook steeds de RLD's in België en
West-Duitsland heeft gekenmerkt.

Van onze verslaggever
GELEEN - De Vakbond van Euro-
pese Beambten is verheugd ov€.t
het positieve advies dat onlangs is
gegeven aan de uitbreidingsplan-
nen van Eurocontrol Beek (zie het
Limburgs Dagblad van woensdag
jl.). Door dat advies is het zo goed
als zeker datEurocontrol dekomen-,
de jaren fors gaat uitbreiden, zowel
in technisch als in personeel op-
zicht.

„Maar we leggen de strijdbijl beslist
niet neer", verzekert A. Bonne van
de afdeling Eurocontrol van deze
bond tegelijk. Als bondsvertegen-
woordiger van de meeste verkeers-
leiders doelt hy daarmee op het
oude streven van Eurocontrol, alle
luchtverkeer boven de Benelux en
het noordelijk deel van West-Du:its-
land vanuit het centrum in Beek te
begeleiden. Dat streven is vervat in
Concept I, een plan dat in 1983 door
alle lidstaten is aanvaard maar in
praktijk nog steeds niet is uitge-
voerd.

Binnenkort begeleidt 'Beek' wel
alle toestellen die 7,5 kilometer of
hoger vliegen. Krijgt Concept I ooit
helemaal gestalte, dan zal het aantal
te begeleiden vliegtuigen toenemen
van 620 duizend nu tot 1,5 miljoen
per jaar. Bonne denkt overigens dat
de volledige taak zeker niet vóór
1995 door Eurocontrol kan worden
overgenomen, omdat voor die tijd
niet genoegverkeersleiders en tech-
nische faciliteiten beschikbaar zyn.

Vertraging
„Maar wij als verkeersleiders vin-
den dieconcentratie wel hard nodig
uit oogpunt van doelmatigheid en
veiligheid, zeker ook gezien de ster-
ke groei van de burgerluchtvaart.
De nationale dienstenvan de lidsta-
ten kunnen het werk niet meer aan.
Vorig jaar liep het 23 procent van
alle vluchten boven Europa vertra-
ging op. Dit jaar is datzeker 35 pro-
cent. Volgend jaarwordt het alleen
maar erger, want het aantal vluch-
ten neemt toe met 6 tot 8 procent.

De wachttijden aan de grond wor-
den alleen maar langer."

Rondom de beroemde Italiaan-
se maskermaker Donato Sarto-
ri worden een grote tentoon-
stelling en een workshop voor
een internationaal publiek ge-
organiseerd. De manifestatie
wordt op 5 en 6 maart afgeslo-
ten met een congres met als
thema: 'De betekenis van het
masker in het moderne thea-
ter.

VENLO - In het kader van het
Zuidnederlands Mime Festival
dat begin volgend jaar in Lim-
burg, Noord-Brabant en Zee-
land wordt gehouden, organi-
seren cultureel centrum De
Maaspoort en museum van
Bommel van Dam rondom de
carnavalsperiode in Venlo een
maskermanifestatie met inter-
nationale allure.

Maskermanifestatie

in Venlo

Grootheden als Dario Fo, Jac-
ques Lecoq, zijn uitgenodigd
om demonstraties te geven, als
ook Nederlandse 'sterren' als
Frans Strijards en de groep Het
Vervolg.

Raad een overtreding, zegt De
Hoogh. Het komt volgens hem heel
vaak voor dat de winkelsluitingswet
wordt overtreden. Maar voor zover
hij weet is het voor de eerste keer
dat het „in deze mate" is gebeurd,
door een grootwinkelbedrijf. Veelal
zijn de overtreders buurtwinkels
die wat langer open blijven of zoge-
noemdezwarte markten. In het ver-
leden waren er wel eens problemen
met meubelzaken die buiten de re-
guliere tijden open wilden zijn. En
eenmaal was er sprake van een pro-
testactie van sigarenwinkeliers die.
een hele zondag open waren.

De Hoogh wees op de sociale kant
die de winkelsluitingswet heeft: de
bescherming van het personeel.
Mede daarom moet de winkelslui-
tingswet zoveel mogelijk worden
gehandhaafd,zegt hij. Ook op de re-
cente koopavonden bij V en D was
er personeel dat moest werken om
de collega's en hun introducees te
bedienen.

Dat zei de Haagse advocaat-gene-
raal mr. B. de Hoogh, die voorzitter
is van de landelijke commissie van
economische officieren van justitie.
Volgens hem zal in zon voorstel wel
het door V en D genoten voordeel
van deze twee extra koopavonden
moeten meewegen.

Volgens De Hoogh moet de officier
van justitiedie dezaak tegen V en D
gaat behandelen uitmaken of er een
schikkingsvoorstel wordt gedaan of
dat er meteen wordt gedagvaard.

Expeditieknooppunt PTT Sittard in hoogste versnelling
" De kerstcampagne in het Sittardse expeditieknooppunt van de PTT is weer in volte gang.

' Foto: PETER ROOZEN

stukken ook de medewerking van
het publiek vereist. Zo wordt nogal
eens de postcode vergeten. In dece-
meber zakt het percentage post-
stukken dat voorzien is van een
postcode van 90 naar 80 procent.
Stukken zonder code zijn machi-
naal niet te verwerken en daarom
extra arbeidsintensief. Bovendien is
het zaak de post zoveel mogelyk
vóór de 'kerstpiek' op de bus te
kloen.

Limburg verwerkt acht
miljoen wenskaarten

SITTARD - Het personeel van het
expeditieknooppunt van de PTT in
Sittard werkt alweer ruim een week
in dehoogste versnelling. Sinds het
afgelopen weekeinde is de stroom
kerst- en nieuwjaarswensen fors op
gang gekomen. En de bulk wens-
kaarten neemt met de dag toe.

Van onze verslaggever

Schikking
Het is mogelijk dat justitie het wa-
renhuisconcern V en D een transac-
tie- of schikkingsvoorstel doet
waardoor het niet tot een strafzaak
hoeft te komen.

\_%__ ns Hemmes staat er op een
W. tïisch delict weliswaar een
\Jmale boete van 25.000 gulden,
"Wp,opstaan er voor justitie ook
\m kneden om het financiële

op te e*sen- e persofficier
\** ü\ ovengens dat het moeilijk
bh om 3e preciese winst van

% vast te stellen.
SSen Cessen verbaal tegen vesti-

-ofde Van Vroom en Dreesmann
V^ft in Haarlem verzameld. In

abortus Bang in
BrabantsErp

s^bar,* en melkveehouder in het
Vi e Erp moet zün hele vee"

""dat an 900 koeien laten slachten
.* *iektp Ei->n bedrijf debesmettely-
}\ i__* abortus bang is uitgebro-
« "Limburg heeft dezeziekte in
,**l eifel°Pen herfstperiode voorSt ,de gezorgd.
Si"s Bang leidt bij drachtige
j°^en een abortus en kan pas
?*"%? ?econstateerd als een koe
?*l-t h 8 is' 1->e besmetting isveroor-
,Ne?o°r0°r 20 kalveren die de vee-
\.m augustus 1987 vanuit
s. *Jk importeerde.

Cq^HLEM - Het warenhuis-
Vroom en Dreesmann

winst van de speciale
WpVonden voor het perso-
de 'boeten afstaan. Dat heeft
%frsofficier van justitie in
t-V em > mr* c* Hemmes, gis-en verklaard.

Limburg heeft de politie in de filia-
len in Maastricht, Heerlen, Geleen,
Sittard, Brunssum en Kerkrade pro-
ces verbaal opgemaakt. In het ar-
rondissement Roermond is niet op-
getreden. De Haarlemse politie is
van plan ook de directie van het
concern te verhoren. Hemmes ver-
wacht dat de zaak in Amsterdam
aanhangig wordt gemaakt, omdat
daar het hoofdkantoor van V&D is
gevestigd.

Overtreding
Volgens hem bestaat er geen twijfel
over dat V en D de wet heeft over-
treden door het uitnodigen van per-
soneelen introducees. Een dergelij-
ke openstelling is volgens de Hoge

De PTT probeert zelf de bulk wens-
kaarten zoveel mogelijk van de nor-
male post te scheiden door aan de
loketten speciale omslag-envelop-
pen uit te reiken: geel voor 'streek-
post' en groen voor 'overige bestem-
mingen.

Ook dit jaarbrengt de PTT weer de
decemberzegel uit. Vorig jaar werd
die voor het eerst geïntroduceerd en
datbleek een gouden greep, want er
werden er door heel Nederland
meer dan 160 miljoen verkocht. Met
de decemberzegelkunnen de wens-
kaarten met of zonder envelop voor
50 cent verstuurd worden.

Directrice drs C. Aquarius van het
postdistrict Maastricht verwacht
dat haar medewerkers dit jaar het
hoofd moeten bieden aan zon slor-
dige acht miljoen kaarten. En dat
zyn er ongeveer 500.000 meer dan
vorig jaar. Ruim 10 procent van de
poststukken is al op de plaats van
bestemming.

Maar de grote piek moet nog ko-
men. Die wordt verwacht een paar
dagenvóór Kerstmis. Daarna neemt
de poststroom langzaam afen begin
januari is alles weer normaal. „Door
de gigantische hoeveelheid post
gaat ons parool 'vandaag vóór zes-
sen gepost, morgen besteld' helaas
niet helemaal meer op. Vooral niet
omdat dit extra verkeer bovenop

Omdat de zakelijke post voor de
PTT van vitaal belang is, wordt ge-
probeerd die binnen 24 uur te bezor-
gen. De wenskaarten doen er bedui-
dend langer over, maar binnen
maximaal drie dagen moeten ook
die in de juiste bus liggen. Streek-
post doet er zelfs een dag korter
over.

Het Sittardse EKP is één van de 12
distributiecentravan de PTT in Ne-

derland. De post wordt daar cen-
traal ingezameld,verwerkt en klaar-
gemaakt voor de posttreinen en
-auto's. Het EKP in Sittard ver-
werkt alle poststukken die in het
district Limburg bezorgd moeten
worden en die niet bestemd zijn
voor het eigen streekpostgebied.

Campagne
Al maanden van te voren wordt er
gesleuteld aan een gedetailleerd
draaiboek om de 'kerstcampagne'
gladjeste laten verlopen. Tijdens de
toptijd werkt het personeel onder
hoogspanning. Tussen zes uur 's
avonds en acht uur 's morgens zijn

in totaal zon 400 vaste part-timers
en 70 tijdelijke medewerkers in de
weer en draaien de ultra-moderne
sorteermachines op volle toeren.

„ledereen weet dat tijdens de kerst-
piek de handen uit de mouwen
moeten. En dat gebeurt dan ook.
Hoewel verlof in deze tijd in princi-
pe niet mogelijk is, loopt het ziekte-
verzuim opvallend genoeg terug. Je
merkt echt dat er in het hele ge-
bouw een collegiale sfeer hangt", zo
steekt directrice Aquarius de lof-
trompet over de inzet van haar me-
dewerkers.
Maar voor een snelle bezorging van
de post is volgens de twee PTT-kop-

het normale postverkeer komt, dat
in de maand december toch al een
flink stuk hoger ligt dan anders",
verduidelijkt ir J. Vollebregt, hoofd
postverkeer van het Sittardse EKP

Die status, die in het kader van de
EG wordt toegekend, was Limburg
kwijtgeraakt na het uitbreken van
varkenspest in Berg en Terblijt in
februari 1987.

Limburg vrij
van varkenspest
BRUSSEL- De Europese raad van
Landbouwministers heeft de pro-
vincie Limburg weer de .status 'offi-
cieel vrij van varkenspest' toege-
kend. Dat is gistermorgen na afloop
van de Landbouwraad in Brussel
meegedeeld.

" De gastenkort voor hetvertrek naar Aken. Foto: WIDDERSHOVEN

fat iudiemiddag in jongerencentrum Nova Zembla te Heerlen. Op de eerste rij van de toehoor-
L s deputé Jef Pleumeekers. Foto.FRANS RADE

Onderzoek naar
schoolverzuim

Spijbelen moet uit taboesfeer
Limburgs dagblad provincie
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„Bouw een feestje met chauffeur- Echte chauffeurs rijden alco-
holvrij", wordt nu de leus. Er
komt zelfs een echte badge voor
de nuchtere chauffeur. Die toont
het silhouet van een auto met
daarin een omgekeerd glas. Men
rekent erop dat de man die vrij-
willig zon badge draagt nuchter
blijft om het gezelschap waar hij
mee uit is veilig thuis te brengen.

omzet dalen met 20 procent,
mede als gevolg van het gebruik
van nog al indringende affiches.

Aan de actie wordt meegewerkt
door de korpsen van Eindhoven,
Helmond, Deurne, Geldrop, Val-
kenswaard en Veldhoven. De
controles zullen zo opvallend
mogelyk worden uitgevoerd.

Advocaat vecht voo
uitlevering cliënt

jaarstuurde Hiddema het hele $
dossier van zijn cliënt naar mr 'ben, officier van justitie van »
rondissementsrechtbank te «^
tricht in de hoop dat deze de
dachte hier zou gaan vervolgen'

Hiddema: „Op 1 november kreq
van mr Nabben een brief. H]

Daarop zag men kinderen afge-
beeld, huilend omdat papa we-
gens dronkenrijden in de gevan-
genis zat. Restaurant- en caféhouders zijn

zo ingenomen met de nieuwe be-
nadering dat zij besloten mensen
met de „drivers-badge" in de ko-
mende weken een gratis alcohol-
vrije consumptie aan te bieden.

De politie van Zuidoost Brabant
streeft er naar om iedere bestuur-
der te laten blazen, ook als er
geen vermoeden bestaat dat de
man of vrouw heeft gedronken.

Met chauffeur
De Belgische minister van ver-
keer, Jean-Luc Dehaene, gaat de
zaak anders aanpakken. In de
campagne die hy nu gaat voeren'

in Bergen aangehouden. Hij werd
meteen ingesloten omdat het West-
duitse ministerievan Justitie via In-
terpol een arrestatiebevel had uitge-
vaardigd. De inwoner van Maas-
tricht wordt ervan verdacht in de
periode van juli tot en met decem-
ber 86 negentien kilo hasj te hebben
geleverd aan een in West-Duitsland
gelegerde Amerikaanse soldaat.

Ruim 20 miljoen
museumbezoekers

Actie in Nederland met succes bekroond

Van onze verslaggever

MAASTRICHT- Een 27-jarige
inwoner van Maastricht zit al
sinds 3 augustus in Bergen (B.)
in detentie. Dat is volgens de
Maastrichtse advocaat mr
Theo Hiddema te wijten aan
„de lakse en ongeïnteresseer-
de houding van het Openbaar
Ministerie van Maastricht en
de gebruikelijke schichtigheid
van het Nederlandse Ministe-
rie van Justitie als het er om
gaat onze Oosterbuur te mis-
hagen."

schrijfthij dat hy niet tot een stj
puntbepalingkomt. Hij weet iftj
dels dat ik de minister van ju-1
heb verzocht om uitlevering tel
gen van mijn cliënt. Nabben "*1
dan ook het standpunt van 1
baas' af. Drie dagen later krill
van het Miniserie van Justitie]
brief. Hierin staat, tot mijn v«j
zing, dat Nabben geen aanleg
ziet om myn cliënt strafrecht^te vervolgen, omdat hij niet zou
schikken over de informatie cW
uitlevering aan Duitsland zoin
nen leiden".

De verdachte zou tien kilo hasj in
zyn coffeeshop in Maastricht aan
hem hebben geleverd en negen kilo
in Duitsland. Dit verklaarde de
Amerikaanse soldaat onder ede bij
het Westduits ministerie van Justi-
tie. Inmiddels zit de Amerikaan
weer in zijn vaderland. De Maas-
trichtenaar verblijft echter nog
steeds in de gevangenis van Bergen.
Als België hem aan Duitsland uitle-
vert, loopt hij het risico dat hij daar
een gevangenisstraf van zes jaar
moet uitzitten.

De Maastrichtenaar wacht in Ber-
gen op een mogelijke uitlevering
naar West-Duitsland. Zynraadsman
mr Hiddema wil echter dat zijn
cliënt aan ons land wordt uitgele-
verd omdat deze hier, bij een ver-
oordeling, aanzienlijk minder straf
krijgt.

Op 3 augustus werd deMaastrichte-
naar aan de Frans-Belgische grens

Ondanks het feit dat Nederland
nog geen uitleveringsverzoek >>
ingediend ziet de Maastrichtse
vocaat toch enkele lichtpunten'
zijn cliënt. Hy' heeft inmiddels
brief geschreven naar Korthal*
tes met het dringende verzoek
tact op te nemen met zijn V,
ambtgenoot. Daarbij wyst de jf
caat op het 'Schengen-akkoord'

Advocaat Theo Hiddema: „Formeel
klopt het uitleveringsverzoek van
Duitsland aan België. Ik wil echter
dat hij hier wordt berecht en pro-
beer de uitlevering aan West-Duits-
land tegen te houden. België houdt
mijn cliënt nu vast in afwachting
van een uitleveringsverzoek van
Nederland in het kader van het
'Schengen-akkoord'. Aan dit ak-
koord nemen de Benelux-landen,
Frankrijk en Duitsland deel. De
'Schengen-groep' wilde onder meer
een in verdragen vastgelegde eens-
gezinde aanpak van de criminali-
teit."

Hiddema: „En er is een uitsp*
van het Europees Hof van Ju-"
en deze houdt in dat: Er geen
gende bewijskracht kan W"f
ontleend aan de verklaring val*
getuige die door de verdediging
kon worden ondervraagd. Ik'
beer de Duitse Staatsanwalt
ook te overtuigen, dat berechw
van myn cliënt, geen resulta*'
hebben en dat hij zyn verzoe»
uitlevering moet intrekken".

„In dit kader is het vooral van be-
lang dat op initiatiefvan Nederland
en Duitsland overleg wordt gevoerd
over een actievere overdracht van
strafvervolging. Een en ander is al
zover doorgevoerd dat bijvoorbeeld
Nederlanders die in de overige
'Schengen-landen' zouden worden
opgepakt wegens een drugsmis-
drijf, automatisch naar hun vader-
land worden teruggebracht om daar
een strafvervolging te ondergaan.
Deze afspraken zyn gemaakt op 14
juni88".

Officier van justitiemrNabben^raadsman mr Hiddema heeft
kort geding tegen de Staat
spannen en daar heeft hij zij*l
niet gekregen. In ons land 'geen strafrechterlijk onderzoe1]
gen de inwoner van Maastricht
derland zal dan ook geen uif
ringsverzoek indienen".

Verbod op
kweken van
menselijke
embryo’s

Tegenwerking
Volgens de raadsman heeft zijn
cliënt twee mogelijkheden. België
kan worden herinnerd aan de ge-
maakte afsrpaken in het 'Schengen-
overleg'. Nederland moet dat dan
wel middels een uitleveringsver-
zoek kenbaar maken en duidelijk
stellen dat zij de verdachte hier
strafrechterlijk wil vervolgen.

de Nederlander aan zyn sport be-
steedt (7 uur per week), valt het op
dat de duivenhouder meer tyd in
zijn hobby stopt (13 uur per week).

(Volksgezondheid) deelde dit v
ren mee in de Tweede Kamer.

DEN HAAG - In het wetsvoö'j
tot bescherming van proefperSj.
bij medische experimenten ",
een bepaling opgenomen die,
mogelijk maakt het kweken
menselijke embryo's ten ben,
van wetenschappelijk onderzol
verbieden. Staatssecretaris __

„Mocht de Belgischeregering de re-
delijkheidvan de Nederlandse ver-
zoeken niet inzien en de Maastrich-
tenaar aan Duitsland uitleveren,
dan geldt de tweede mogelijkheid.
Het Nederlands Ministerie van Jus-
titie moet dan gewoon naar Duits-
land stappen en daar het 'Schengen-
verhaal' afsteken. De verdachte
moet dan aan ons land worden uit-
geleverd," aldus Hiddema.

Meer dan 70 procent van de Neder-
landse bezoekers bleek volgens het
onderzoek op dehoogtevan de actie
Nederland Museumland; van de
buitenlandse bezoekers was dat
ruim 30 procent.

Het bedryf en De G. worden ervan
verdacht illegaal kruit te hebben ge-
ëxporteerd naar Iran. Daarvoor zou-
den drieroutes, via Oostenrijk, Joe-
goslavië en Portugal, door het be-
dryfzijn gebruikt.

" Voor het lossen van de duiven kan het er best gezellig toegaan
Wat depubliciteit in binnen- en bui-
tenland betreft noemt de stichting
de actie een succes. In alle media,
ook die in het buitenland, is grote
aandacht aan de actie geschonken.
Uitgaande van de reacties van di-
verse ministeries en museale orga-
nisaties is het museumjaarvoor her-
haling vatbaar, vinden de organisa-
toren. De gedachten gaan wat dat
betreft eerst uit naar de jarennegen-
tig.

AMSTERDAM - Een boete van drie
miljoen gulden voor Muiden Che-
mie en 60.000 gulden voor voorma-
lig directeurDe G. waarvan in beide
gevallen de helft van de boete voor-
waardelijk. Dat eiste gisteravond de
officier van justitiebij de rechtbank
in Amsterdam, mr. A.M. Franssen,
voor de meervoudige economische
kamer tegen Muiden Chemie BV en
haar voormalig directeur.

Voorzitter drs M. Beinema van de
stichtingoverhandigdeby de afslui-
ting in Zeist het eerste exemplaar
van de nieuwe Museumgids Neder-
landMuseumland 1989 aan staatsse-
cretaris A.J. Evenhuis van Econo-
mische Zaken. Dit boekje is niet
door de stichting uitgegeven maar
door een van de partners daarin, de
Stichting Museumjaarkaart.

3 miljoen boete
geëist tegen

Muiden Chemie

Opheffing
Na het uitbrengen van het jaarver-
slag met de financiciele uitkomsten
zal destichting zichzelf opheffen.

De actie Nederland Museumland
van de gelijknamige stichting had
vooral tot doel de provincies in be-
weging te zetten voor activiteiten
ter bevordering van toerisme en
museumbezoek. Volgens de Stich-
ting is deze doelstelling gehaald. In
de actie werkten onder meer samen

Veel Nederlanders
hebben nog negatief

beeld van duivensport
Van de 931 ondervraagde duiven-
houders zegt 14 procent wel eens
moeilijkheden te hebben gehad met
de gemeente. Het overgrote deel
van die problemen had te maken
met het krijgen van een bouwver-
gunningvoor een hok.

Maar volgens de raadsman werkt
het Nederlands ministerie van Jus-
titie niet mee. Op 12 oktober van dit„Waar de overheid zo onduidelijk is

in wetgeving in exportvergunning-
beleid moeten we nietverlangen dat
een dergelijk bedryf roomser is dan
de paus", aldus Franssen in een toe-
lichting op zyn eis. „Het is niet dui-
delijk geweest wie de verantwoor-
delijkheid voor de export heeft ge-
had. De overheid had die verant-
woordelijkheid moeten nemen".

Hy reageerde op de in de Kam
vende zorg over plannen va^Vrije Universiteit in Amste*j
embryo's te gaan kweken voO |
doen van onderzoek en voor h".
bruik by bestrijding vankwal''jj
de ziekte van Parkinson.
woordvoerster Laning-Boer*
verzocht de regering in een mo^korte termyn maatregelen te n^om het kweken van embryo s
wetenschappelijk onderzoek,
voorkomen en dergelijk onde'
te verbieden.

HEERLEN- De gemiddelde Neder-
lander heeft geen of een negatief
beeld van de duivensport en haar
beoefenaren. Dit blijkt volgens de
Nederlandse Postduivenhouders
Organisatie (NPO) uit een door de
Hogeschool Eindhoven gehouden
onderzoek.

Van onze verslaggever Gelderland (12,7). Van de duiven-
houders woont 40.5 procent onder
de g;rote rivieren. Ruim 80 procent
van de duivenhoudersheeft een op-
leiding genoten op mavoAbo-niveau
of lager.

De Nederlandse duivenhouders
hebben volgens het onderzoek in to-
taal 1,6 miljoen duiven. Vergeleken
met het gemiddeld aantal uren dat

Uit een extern onderzoek van de
Eindhovense hogeschool onder 567
mensen blijkt tweederde (66.3 pro-
cent) het oneens met de stelling dat
duivensport geen sport is. Van de
ondervraagden wil 17.5 procent
geen duivenhouder als buurman;
65.5 procent denkt dat een duiven-
houder als buurman geen probleem
oplevert.

De problemen over bijvoorbeeld
hokkenbouw voor duiven die soms
ontstaan bij gemeenten en woning-
bouwverenigingen zijn naar mening
van de NPO grotendeels te wijten
aan onbekendheid met de duiven-
sport. Om de beeldvorming over de
duivenhouder te verbeteren wil de
NPO de komende jaren het maat-
schappelijk bewustzijn van de dui-
venhouder bevorderen door cursus-
sen te organiseren.

De stichting wil als laatste activiteit
in 1988 het initiatief nemen tot een
vooronderzoek op basis waarvan in
een later stadium practische voor-
stellenkunnen worden gemaakt.

In het recente verleden hebben al
veel musea aanpassingen gemaakt
voor mindervalide bezoekers, maar
toch komen er regelmatig vragen bij
musea en toeristische organisaties
(onder meer VW's) binnen over de
toegankelijkheid danwel geschikt-
heid van bepaalde musea.

Overschot
Beinema liet weten dat de stichting
een klein financieel overschot heeft.
Hij stelde de twee belangrijkste
subsidiegevers, staatssecretaris
Evenhuis en minister Brinkman
van WVC voor dit geld (ongeveer
5.000 gulden) te gebruiken voor een
practisch gericht onderzoek over de
wensen van mindervaliden op het
punt van museumbezoek.

UTP-cursuS
over de dood

HEERLEN - Op vijf dond^avonden, vanaf 12 januaritot.e
9 februari 1989, wordt op de U» t
siteit Theologie en Pastoraa^
cursus georganiseerd over Ve^van de mens en Jezus van
reth'.

Alle inleidingen worden ve j
door drs L. Visschers. Vissen*^een uitleg geven van enkele o jjl
rijke teksten uit debriefaan a
breeën.t
De cursusavonden beginne
kens om acht uur en vinden ya

in het gebouw van de U^r )
Oliemolenstraat 60 te Heen*
kosten bedragen ’ 25.

PvdA en WDzyn nog niet zo *vroegen deregering in een mo^afwachting van de parleme^
besluitvorming in maart 1989i j\|
regelen te nemen om zo m°Jvia een verbod te voorkorne'
daarop in de praktijk vooruit *
gelopen.

HEERLEN - Het Ministerie van
Landbouw en Visserij gaat onder
Zuidlimburgse boeren vlugschrif-
ten verspreiden over bodemerosie.
In de zestien pagina's tellende fol-
der worden oorzaken en gevolgen
van erosie opgesomd. Ook staat er
in hoe erosie kan worden voorko-
men, bijvoorbeeld door stoppelbe-
werking, andere manierenvan ploe-
gen en het aanleggen van kleine op-
vangbekkens. De vlugschriften zul-
len worden uitgedeeld tijdens voor-
lichtingsbijeenkomsten die de ko-
mende tyd worden georganiseerd
door de werkgroep Erosie van de
LLTB, de Gewestelijke Raad van
het Landbouwschap en het Consu-
lentschap voor Akkerbouw en Tuin-
bouw. Het provinciebestuur heeft
voor de uitgave van de folder geld
beschikbaar gesteld.

Vlugschrift
over erosie

Uit het onderzoek van de Hoge-
school Eindhoven blijkt dat van de
54.022 postduivenhouders slechts
1,5procent vrouw is. De meeste dui-
venhouders wonen in Brabant (19,5
procent), Limburg (16,9 procent) en

Wanbetaler lesen

cursusgeld
wacht deurwaarder

DEN HAAG - Minister Deetman
krijgt de bevoegdheid om een
dwangbevel uit te vaardigen om
halsstarrige wanbetalers van les-
em cursusgeld tot de orde te roe-
pen. De minister isvan plan daar-
voor een deurwaardersbureau in
te schakelen.
Overigens is het aantal wanbeta-
lers veel kleiner dan aanvanke-

lijk werd gedacht, zo zei de mi-
nister gisteren bij de behande-
ling van zijn wetsvoorstel. Dat
voorstel werd zonder stemming
aangenomen. Het risico dat wan-
betalers toch naar de rechter in
Groningen zullen stappen, en
eventueel met gesubsidieerde
rechtshulp hun gelijk proberen
te halen, is niet iets waarover de
Kamer zich bezorgd hoeft te ma-
ken, zo meent Deetman. De extra
werklast voor de informatise-
ringsbank te Groningen als ge-
volg van de invorderingswet zal
volgens de minister meevallen.

De Nederlandse Museumvereni-
ging en het Landelijk Contact Mu-
seumconsulenten (ook deelnemer
in de stichting) zullen het vooron-
derzoek begeleiden en hiervoor
contacten leggen met diverse in-
stanties en belangenorganisaties.

MAASTRICHT- De rechtbank van
Maastricht heeft een inwoner van
Sittard tot een maand onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf veroor-
deeld. De rechtbank achtte bewe-
zen dat .verdachte op zijn bedrijf
runderen had staan die met groei-
bevorderende hormonen waren in-
gespoten.

Een maand
cel voor

veehouder

Een hoge eis voor Muiden Chemie
was niet aan de orde vanwege de ge-
ringe draagkracht van bedrijf, licht-
te Franssen toe. „Ook het openbaar
ministerie moet Muiden Chemie de
hand boven het hoofd houden. Ik
heb de Economische Controle
Dienst opdracht gegeven regelma-
tig te rapporteren over de activiteit
van Muiden Chemie".

De Sittardenaar kreeg vrijspraak
voor het niet voldoen aan een voor-
lopige maatregel krachtens de wet
economische delicten. De verdach-
te was aangesteld als bewaarder van
de dieren, maar op 2 maartvan ver-
leden jaar verdwenen er 57 stieren
waaronder 37 runderen waarvan ge-
dacht werd dat ze met hormonen
waren behandeld.

Officier van justitie mr Oosterhof
eiste twee weken geleden zes maan-
den onvoorwaardelijk hechtenis en
100.000 gulden boete. Voor hem
stond het toen vast dat de Sittarde-
naar in de periodevan december 86
tot en met februari 87 opzijn bedrijf
runderen heeft ingespoten met hor-
monen en dat de veehouder boven-
dien niet voldeed aan een voorlopi-
ge maatregel krachtens de wet eco-
nomische delicten.

Congres over
gezond leveen

VENLO- 'Gezond ouder wor<^ i
het thema van het conges
beurs die het Ziekenfonds J
Limburg (ZNL) volgend J3®^zal houden om het 60-jang » 3f
te vieren. Het congres, op ■ _ f\
zal zich concentreren op e ji'
bruik van geneesmiddelene
ternatieven daarvoor. De _____2f°
zond' beurs wordt de drie
volgende dagen gehouden-

MAASTRICHT- Het aantal bezoeken aan Nederlandse musea
zal dit jaar de 20 miljoen ruimschoots overschrijden. Vooral de
kleine musea hebben van deze verdere groei geprofiteerd. Dit
is gisteren bekend gemaakt op een bijeenkomst in Zeist ter ge-
legenheid van de afsluiting door minister Brinkman van WVC
van de actie „Nederland Museumland 1988".

het Nederlands Bureau voor Toeris-
me, de Nederlandse Museumvere-
nigingen de Stichting Museumjaar-
kaart.
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Hoewel onderzoek op dit punt nog
niet is afgesloten kon wel al uit de
eerste resultaten bovengenoemd
cijfer worden gedistilleerd. Vorig
jaar was het aantal bezoeken al op
19,8 miijoen gekomen, wat een stij-
ging was van 12 procent ten opzich-
te van 1986.

wordt er de nadruk op gelegd dat
drinken best kan mits er maar
één in het gezelschap nuchter
blijft.Alchoholcontroles

tijdens feestdagen
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Maastrichtenaar al vier maanden in België in detent
ROERMOND - Zowel in België
als in Zuidoost Brabant worden
tijdens de komende feestdagen
grootscheepse anti-alcoholcam-
pagnes gevoerd. Daarmee hoopt
men het aantal automobilisten
dat onder invloedvan drankauto
rijdt fors terug te dringen. Zover
nu bekend hebben de politie-
korpsen in Limburg een dergelij-
ke actie nog niet op het program-
ma staan.

De anti-alcoholcampagne die vo-
rig jaar in België werd gehouden
kende een groot succes. Er wer-
den toen 135.000 automobilisten
op drankgebruik gecontroleerd.
Het aantal verkeersdoden en -ge-
wonden daalde als gevolg van
die actie met 8,6 procent. Alleen
de horeca-sector was vorig jaar
niet erg tevreden. Die zag zijn

Limburgs dagblad provincie
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Onderzoek van twintig jaarkostte tientallen miljoenen

LDSM: 'Supersterke vezel
baanbrekende uitvinding'

Van onze verslaggever
EëRLEN - „Een fraaie baanbrekende uitvinding". Zo beti-
'le DSM-topman ir S. de Bree gisteren de supersterke vezel
, net chemieconcern gaat maken vanaf 1990, meer dan twin-
> Jaar nadat onderzoekers van het chemieconcern de basis

L°r de ontwikkeling legden. De researchkosten belopen in-
r^els enkele tientallen miljoenen. Dat DSM de vezel, tien
*r sterker dan staal, kon maken was niet nieuw. De vraag
48 alleen waar dit veelbelovende project zou komen.

"akt6.} Werd officieel bekend ge-,, dat Heerlen uitverkoren is.■ ouw van de vezelfabriek (kos-
Id„ mii)oen) behoort dit jaarc grote investeringsbeslissin-
feit"1 DSM' De Produktie wordt
qJ^ gespreid over twee lokaties.

H , eer», op de lokatie kunststof-
j^ssen de snelwegen richting
*>nd ♦ Cq- Maastricht, komt de__ 2?toffenfabriek te liggen die
e_r ] mensen werk zal bieden.
inj^n krijgt op het industrieter-
* Xe

6 te* "-*e fabriek waar deve-
_

'ttaakt zal worden en die - in
egin -75 banen oplevert.

'e
lp Persterke Dyneema-vezel, die
On kV °or introductie op demarkt,
i°escheiden schaal al geprodu-

Meer dan etmaal
achter het stuur

RICHT - De Maastrichtse
'ti c ntePolitie heeft gisteren by'
6 ft?utr°*e in samenwerking met
t*Us IJ*sverkeersinspectie bij de
*cc in Maastricht
iverLVrachtwagenchauffeurs een
love °°d van acht uur opgelegd.
***sa .len werCt e^ van hen een
en c^ levoorstel van duizend gul-
"-C n' De chauffeurs bleken

dan één etmaal onafgebro-
\ '■ter het stuur te hebben geze-

61s Werden zeventig vrachtwa-
teomen vrachtwagencombinaties
eStü r°leerd. Afgezien van beide
_Ue ,ders werden vyf van hun
■Min s Verbaliseerd wegens over-
eiwS van het Rijtijdenbesluit.
c_g fe*ker met oplegger bleek te
&r>, \;e 2waaren te lang tezyn bela-
.n é .at levert de chauffeur meer
.^ Proces-verbaal op.

ceerd in een proeffabriek in Japan.
Dat gebeurde by de partner van
DSM in dit project, Toyobo, die de
procestechniek (het spinnen van de
garens) levert. DSM en Toyobo heb-
ben onder de naam Dyneema een
joint-venture, maar de produktie in
Limburg neemt DSM geheel voor
eigen rekening. Die wordt dan ook
ondergebracht in een volle dochter
van DSM, die de naam High Perfor-
mance Fibers krijgt. In Heerlen
worden ook de ontwikkelings- en
marketingafdelingen voor de vezel
gevestigd.

Ook in Japan wordt een Dyneema-
fabriek gebouwd, waarschijnlijk
door de proeffabriek uit te breiden.
Daarin neemt DSM nog eens voor
de helft deel. Dat geeft mede aan
welk vertrouwen DSM in deze nieu-
we toepassing heeft. De Bree: „Het
is ook een hele bijzondere vezel.
Cassius Clay zei altijd: 'I am the
greatest. Wij zeggen: 'We are the
strongest'."

De Dyneema-vezel is afgeleid van
de (gewone) kunststof polyethy-
leen. Met het materiaal is al uitge-
breid geëxperimenteerd; de vezel is
verwerkt in beschermende kleding
en helmen, ski's, sleepkabels etc.
De toepassingsmogelijkheden lij-
ken schier oneindig. Tijdens de
olympische spelen heeft de vezel al
een goede dienstbewezen. Verschil-
lende medailles zyn volgens De
Bree behaald door sporters die met
Dyneema versterkt materiaal droe-
gen of gebruikten. Opmerkelijk is
verder dat, aldus De Bree, 200 men-
sen rondlopen met kunstpezen
waarin Dyneema zit.

DSM heeft zich in de hele wereld
verzekerd van een goede octrooipo-
sitie, zo verzekerde De Bree. In
Amerika is inmiddels een licentie
verkocht.

Inberoep bij Europese Hof in Straatsburg

Masson heelt strop
van800.000 gulden

jj, Van onze verslaggever

o,fJLEN _ Mr drs Ed Mas-
y°ormalig hoofddirecteur

'.h,jet Algemeen Burgerlijk
ji^oenfonds in Heerlen,
'Wjt k

het Europese Hof in
ch*iri| UrS m beroep tegen de

Jfyj °e het gerechtshof in
°Sch deze week neeft;oom n* Masson gaat niet ak-

i*t £ met de 6000 gulden die
"jis.pf hem wil geven aan

v^blijfkosten voor de
■6^ ?r dat het proces tegen
"*<} heeft geduurd. Masson
%_, er* aanzienlijk hoger be--6 bevraagd.
1c Vi?*t bet_,in el** geval dat myn advo-

-1 e©n moet worden. Nu zit ikn strop van 800.000 gulden.
'"j.-.nd
*f* v>*r vreemd is datvan een an-

**f jj -Jgesproken verdachte, de
'% a jmmes, wel de kosten van
■*" ttiii Vocaat worden betaald en

met"' zei de heer Masson

VIH°f -j. 06 uitspraak van het Bossche
'*-.r mgeen beroep in Nederland
* V "°gelijk, vandaar dat Masson
VB, Van de Europese recht-
'» la^ft gekozen. „Het zal wel

Heb a
proceaure worden, maar

"''«ad n andere keuze. Ik kan
*b ilt J-ocaat niet betalen. Dat geld

niet", aldus de heer Masson.'"«■chttiNpel het goed denkbaar dat het
Ie _,? **of tot een andere con-
t?n öos dan het gerechtshof te
a So^- n* ..Wanneer ik de schade-ngen zie die betaald zijn
i tocd

er Slavenburg en aan de
hftchtf_ers *^°genboom, dan heb ikNak H twiJfels over deze uit-
f el ret is net of de raadkamer
tt^nh °Sch nu miJn zaak aange-
.Soet?eft om te laten zien dathet
la s k met detoekenning van

soti cnadevergoedingen", zei

'ooit HNehT tweede voormalige hoofd-toon 'n de ABP-affaire, ir J.
is **» StElJn recht bi*> het Europese
t^n atsburg zal zoeken was
rVannsg niet bekend. Ook den heeft slechts de wet-

telyk verplichte reis- en verblijfkos-
ten gedurende de rechtszaak ver-
goed gekregen, voor hem een be-
drag van 3500 gulden.

Van onze redactie economie

HEERLEN- „Het is zaak het inves-
teringsklimaat zodanig te bevorde-
ren dat dit soort grote projecten in
Nederland komen," en „Dank zy'
een gezamenlijke inspanning heb-
ben we DSM over de drempel kun-
nen helpen." In deze bewoordingen
maakte minister De Korte van Eco-
nomische Zaken ietwat omstandig
duidelyk dat het buitenland flink
heeft getrokken aan een nieuw, at-
tractief project van DSM: defabriek
voor de supersterkevezel Dyneema.

Gisteren werd officieel bekend ge-
maakt dat de fabriek in Heerlen
wordt gebouwd, terwyl deaanmaak
van de grondstoffen in Geleen zal
gebeuren. Een project dat een in-
vestering vergt van 100 miljoen en
voor 100 mensen werk oplevert.
Maar zonder de extra steun van EZ
zou Limburg vasten zeker zyn afge-
vallen, is de stellige overtuiging van
districtsbestuurder F. Hol van de
Unie BLHP. „Als De Korte niet met
de geldbuidel had gerammeld, was
het er nietvan gekomen,"aldusHol.
Heerlen werd volgens hem al gerui-
me tyd als kanshebber genoemd
maar Genk was een niet minder se-
rieuze gegadigde.

Angstvallig werd gisteren gezwegen
over de omvang van het bedrag dat
De Korte op tafel heeft moeten leg-
gen om de fabriek binnen de lands-
grenzen te houden. Normaal ge-
sproken zou de DSM-investering
geen of weinig subsidie hebben ge-
kregen (het investeringsplafond
wordt overschreden en het bedrijf
komt binnen 10 kilometer van een
andere DSM-vestiging te liggen),
maar nu heeft de bewindsman het
bestempeld tot 'majeur project. Hij
bepaalt dan zelf de premie, die
maximaal 25 procent mag bedragen
(in dit geval dus 25 miljoen gulden),
maar datkan ook minder zijn.

Minister De Korte vond echter dat
de hoogte van de premie niet ter
zake doet, een tegenwerping van

" Ir S. de Bree van deraad van bestuur van DSM (links) somt ministerDe Korte de sterke pun-
ten van de Dyneema-vezel op, die onder meer wordt gebruikt ter versterking van beschermende
kleding Foto: DRIES LINSSEN

Nog maar 5 procent van landelijke rundveehouderij

Melkveestapel Limburg
op vooroorlogs niveau

BAEXEM - Door de superheffingis
het aantal melkkoeien in Limburg
thans weer net zo groot als voor
1940. Vier jaar geleden telde de pro-
vincie nog 75.000 koeien, begin ne-
gentiger jaren zullen dat er nog
maar 50.000 zyn. Een inkrimping
met ruim 30 procent. Landelijk
maakt Limburg nog maar 5 procent
uit van de totalerundveehouderij in
Nederland. Dit zei gisteren voorzit-
ter J. Gielen van de Bond voor de
Rundveehouderij van de LLTB in
Baexem.

Ondanks deze inkrimping is er bij
de boeren een 'fanclub' ontstaan
voor de superheffing. De maatregel
werkt. De zuivel kost de Europese
gemeenschap minder en van de an-
dere kant is de rentabiliteit van de
melkveebedrijven er op vooruit ge-
gaan. De boer krijgt nu nog gemid-
deld 15 cent per liter EG-subsidies.
Enkele jaren geleden was dat nog
een kwartje per liter.

Desondanks willen de boeren op
den duur van de superheffing af.

iMen wil naar een ander heffingen-

systeem toe. Dit houdt volgens Gie-
len in dat de veehouder een vast
quotum mag melken tegen een ga-
rantieprijs. Melkt hy' meer, dan
krijgt hy voor de meerproduktie de

Groenaanleg
gouvernement
onderscheiden

MAASTRICHT - De groen-
voorziening rond het gouverne-
ment in Maastricht is interna-
tionbaal onderscheiden. De As-
sociated Landscape Contrae-
tors of America heeft het gou-
vernementele groen de Distinc-
tion Award 1988 toegekend. De
onderscheiding geldt zowel
voor het ontwerp van tuin- en
landschapsarchitect W. Snel-
der uit Eys-Wittem als voor de
aanleg van het groen door de
Kultuurtechniek H. Dolmans
BV in Bunde.

'wereldmarktprijs', een prijs dus
zonder EG-subsidies. „Op deze ma-
nier kan ieder bedryf voor zichzelf
bepalen of hy voor die lagere prijs
kan of wil produceren," aldus Gie-
len.

Landbouwminister Braks heeft
daarwel oren naar maar verbindt er
de voorwaarde aan dat dit mag lei-
den tot een produktievergroting
van slechts enkele procenten.

Ammoniak
Gielen ontzenuwde ook het idee dat
koeien 's nachts opgestald moeten
worden in verband met de ammo-
niak-uitstoot van de dieren in de
wei. Slechts 10% van de ammoniak-
uitstoot in de rundveehouderij
komt volgens hem vry bij bewei-
ding. Om dit probleem aan te pak-
ken is het volgens hem raadzamer
mest in grasland te injecteren en
uitgereden mest op bouwland bin-
nen twaalf uur onderte werken. Dat
laatste zou volgens hem al een goe-
de oplossing voor het stankpro-
bleem zijn.

Limburg en het investeringsklimaat

De Korte versus Kremers

"Links Minister De Korte, rechts gouverneurKremers. Gisteren als kemphanen tegenover elkaar.

een journalist('het gaat toch om ge-
meenschapsgelden') ten spijt. De
Korte, zelf ooit ondernemer, stelde
dat de rechtgeaarde ondernemer
kijkt naar een combinatie van facto-
ren, vooraleer een beslissing te ne-
men over een nieuwe investering.

Factoren
Het is dus niet alleen maar de finan-

ciële kant van de zaak, aldus De
Korte, geheel conform de motive-
ring die DSM erop na houdt. Hij
ging nog een stap verder door te
stellen dat het investeringsklimaat
in Limburg helemaal niet zo slecht
is, als sommigen willen doen gelo-
ven. En daarmeekwam hij in aanva-
ring met de voorman van Limburg.

Kremers, die aanvankelijk de

vreugdevolle melding van de komst
van de fabriek met instemmende
knikjes begroette, keek alsmaar
somberder naarmate De Korte met
zijn toespraak vorderde. En toen de
minister zei dat Limburg niet moet
morren en doemdenken, schoof de
gouverneur naar het puntje van zijn
stoel. „Het gaat hierom een groot en
spectaculairproject. Maar het is niet
aan het Limburgse investeringskli-

maat te danken dat het er komt. Wel
aan een ad hoc klimaatbeheersing,
en daar worden we steeds beter in,"
reageerde Kremers vinnig.

Ook het verwyt van de bewindsman
dat in Limburg teveel de nadruk
wordt gelegd op het verschil in fi-
nanciële faciliteiten, schoot Kre-
mers in het verkeerde keelgat.
„Kennelijk slagen wij er onvoldoen-

Doorbraak
Hoe de beslissing ook tot
stand gekomen is, Limburg
en dan met name Zuid-Oost
Limburg kan blij zijn met de
komst van de nieuwe vezel-
fabriek van DSM. Het be-
langrijkste pluspunt is wel dat
DSM nu een wezenlijke bij-
drage levert aan de variëteit
van de lokale economie. De
regio's Heerlen en Kerkrade

zijn immers lang, veel te lang, afhankelijk geweest van 'monotone'
bedrijvigheden- eerst dekolenwinning en later de dienstverlenende
sector.

Een dergelijk eenzijdige economische structuur maakt een regio
kwetsbaar; daarvan getuigen de nog steeds hoge werkloosheids-
percentages in het voormalige mijngebied.De komst van de DSM-
fabriek mag, als de bestuurderen het gelijk aan hun zijde hebben,
gerust als een doorbraak worden gezien. De vezelfabriek zal im-
mers, zo is de stelligeverwachting, tal van andere bedrijven aantrek-
ken die de vezel in hun produkten gaan verwerken.

Maar deze belangrijke investering - de eerste industriële activiteit
van DSM in Heerlen - moet niet als een losstaand feit worden ge-
zien. In de afgelopen jarenbesloten zich, geleidelijk, wat meer indu-
strieën in deOostelijke Mijnstreek te vestigen. Dit jaarwaren dat bij-
voorbeeld een Amerikaanse papierfabriek, die eveneens voor het
Heerlense industrieterrein De Beitel koos, en de Noorse tandenbor-
stelfabriek Jordan, die in Kerkrade van start ging.

Tussen neus en lippen door maakte het LIOF bekend dat een Ja-
panse onderneming ook nog naar Heerlen komt. Twee bedrijven die
in dezelfde week hun komst naar de Oostelijke Mijnstreek bekend
maken. Dat zijn nog eens tijden.I HB j

officiële mededeling
GEMEENTE BRUNSSUM rende staat van inrichtingen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten
OPENBARE BEKENDMAKING alsmede het bestemmingsplan liggen

BESTEMMINGSPLAN DE KLING met ingang van 19 december 1988 ge-
De burgemeester van Brunssum durende een maand ter gemeentese-
maakt ingevolge het bepaalde in arti- cretarie (bestuurscentrum, Lindeplein
kei 28, lid 6 van deWet op deruimtelij- L kamer 701)voor een ieder ter inzage,
ke ordening, bekend dat Gedeputeer- Gedurende voornoemde termijn kun-
de Staten van Limburg bij hun besluit nen zij die bezwaren hebben tegen
van 8 november 1988, nr. br. 42716, on- onthouding van de goedkeuring door
herroepelijk hebben goedgekeurd het Gedeputeerde Staten, beroep instel-
door de gemeenteraad op 4 juli 1988 len bij de Kroon. Het beroepschrift
vastgestelde bestemmingsplan De moet worden gericht aan hare majes-
Kling, zulks met uitzondering van de teit de koningin, doch dient zo moge-
op de bestemmingskaart in rode om- lijk in tweevoud te worden ingediend
üjning aangegeven percelen, gelegen bij de afdeling voor de geschillen van
ten westen van het pand Loogstraat bestuur van de Raad van State, post-
10, artikel 14 lid c van devan het plan bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
deeluitmakende gebruiksvoorschrift Brunssum, 12 december 1988.ten, betrekking hebbende op de be-
stemming bedrijfsdoeleinden, alsme- De burgemeester voornoemd,
de de bü het bestemmingsplan beho- G.A.M. Boumans (loco).

Volgend jaarmeer hartoperaties
Gesprek cardiologie

met directie ZZL
stelt tevreden

1 MAASTRICHT - Het gesprek tussen de directie van het Regionaal Zie-

" kenfonds ZZL in Maastricht, de cardioloog prof. dr H. Wellens, de hart-
; chirurg prof. dr O. Penn en de voorzitter van de Stichting Hartpatiënten

Maastricht is gisteren naar deelnemers zeggen 'goed verlopen.

De deelnemers waren na afloop van het gesprek tevreden. Uit die tevre-

" denheid na het gesprek mag worden afgeleid dat de afdeling hartchirurgier volgend jaar minstens 700 hartoperaties zal kunnen uitvoeren; dit aantal *
1 zal nog worden aangevuld met een aantal operaties voor patiënten met

ernstige hartritmestoornissen.

Het gesprek zal nog een vervolg krijgen, waarby dan ook de directie van
het Academisch ziekenhuis betrokken zal zyn.

de in ondernemers duidelijk te ma-
ken datzij niet op de centen moeten
letten," merkte hij ironisch op.

Nijpend
Hoe nijpend het probleem in Lim-
burg is, bleek uit drie voorbeelden
die Kremers van niet nader ge-
noemde ondernemingen gaf: „De
eerste, een kleine onderneming, zei
dat de grohd in België acht gulden
kost. De tweede, een grotere, zei dat
hij de grond voor niks kon krijgen.

En een derde - ook flinke - onder-
neming, die ik laatst bezocht, had
een fraaie vergelijking met Bel-
gisch-Limburg gemaakt."

Minister De Korte liet zich echter
niet van de wijs brengen, noemde
de verhuizing van een DSM-fabriek
vorig jaarnaar Genk een uitzonde-
ring en verklaarde nog eens dat hij
'nog niet zo vreselijk veel onderne-
mingen naar België zag gaan'. „In de
onderhandelingssfeer speelt dat na-
tuurlijk wel, maar ik ben zelf onder-
nemer geweest en ik weet dat finan-
ciën niet de enige drijfveer zijn."

Kremers erkende weliswaar dat het
investeringsklimaat in Nederland
prima was (zoals De Korte had ge-
steld), maar diende hem nog een-
maal van repliek. De problemen le-
ven niet in heel Limburg maar in
Zuid-Limburg. „In Susteren is Ne-
derland maar acht kilometer
breed," zo vatte Kremers zijn weer-
woord krachtig samen: „Het is be-
leid op zijn smalst."

Onbewogen
Burgemeester Van Zeil van Heerlen
liet de levendige discussie uiterlijk
onbewogen aan zich voorby gaan.
Twee jaren had de gemeente met
DSM onderhandeld om de Dynee-
ma-fabriek op het plaatselijke indu-
strieterrein tekrygen. Maar de sfeer
op de persbijeenkomst had hij zich
ongetwijfeld anders voorgesteld.

Limburgs dagblad provincie
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Nico Zoet monteert hulpstukken in mum van tijd

Rijles voor gehandicapten
KERKRADE - Ry'-instructeur
Nico Zoet trapt krachtig op de
rem. De 24-jarige zwaar gehandi-
capteBrigitte Kloprogge (dwars-
laesie) heeft even teveel aan-
dacht voor een vrachtauto die op
een verkeerde wijze vanaf de Pe-
ter Schunckstraat de Heerler-
baan opzwenkt.

Brigitte is bezig aan haar negen-
de officiële les. Hoopt haar rijbe-
wijs tegen de lente te halen. Die
ingreep is overigens de enigevan
Zoet in het lesuur. De rijles vindt
plaats in haar eigen Nissan-Sun-
ny die voor haar handicap ge-
deeltelijk aangepast is. Als zij het
begeerde papiertje heeft, gaat de
auto terug naar de werkplaats
voor een volledige 'verbouwing.
Kosten: tussen de 30-40.000 gul-
den.
Nico Zoet werkt in zyn Kerk-
raadse rijschool al geruime tijd
met minder valide leerlingen.
Naast de valide lessers natuur-
lijk. De uit Amsterdam afkomsti-
ge Zoet start in 1966 in de Gul-
perstraat met zijn echtgenote Itie
een rijschool. Later opent hij een
groter pand aan de Holzstraat
met een eigen leslokaal. Zyn be-
drijf onderscheidt zich op dat
moment niet van andere. Totdat
er een 1,21 meter 'grote' Kerk-
raadse inwoner op de stoep staat.
Kan hij rijlessen nemen? Zoet
krabt zich even op zyn hoofd en
stapt naar een smederij. Of de
smid de bedieningspedalen in
zijn auto met 13 cm wil verho-
gen? Hij herinnert zich dat begin

nog goed. „De moeilijkheid was
dat ze in de smederij te zwaar
materiaal gebruikten. Daardoor
bleven deremlichten branden en
de motor doorrazen." Door toe-
passing van lichtere verleng-
stukken gaat het beter.

Verlangen
Bij het Kreatief Centrum aan de
Caspar Spokelstraat in Kerkrade
tilt Nico Zoet Brigitte vanuit
haar rolstoel in de witte Sunny.
Later zal zij met behulp van gea-
vanceerde apparatuur zelf kun-
nen instappen. Daar ziet zij ver-
langend naar uit. Eindelijk eens
die afhankelijkheid van zich af
schudden. Niets is frustrerender
dan steeds voor vervoer een be-
roep op anderen te moeten doen.
Brigitte weet dit maar al te goed
omdat zij sinds haar derde le-
vensjaar verlamd is. In een onbe-
waakt ogenblik loopt zij haar va-
der achterna en wordt door een
passerende auto gegrepen.
Sindsdien verblijft zij in een re-
validatiecentrum te Tilburg en
het Franciscusoord in Valken-
burg. Hier maakt zy de Mavo af.

De negende les behelst specifiek
het instructie-onderdeel: krui-
singen van gelijke orde. Brigitte
geeft gas met haar linkerarm
door een ingenieus gemonteerde
schuif op het linkerportier, te-
vens reminstallatie. Dit omdat
haar benen alle dienst weigeren.
Aan dekoppeling hoeft zij niet te
denken; de Sunny is uitgerust

met een automaat. Nico Zoet
maant regelmatig tot iets meer
snelheid. „Dat is overigens niet
ongewoon omdat gehandicapten
veelal gewend zijn aan de rol-
stoelsnelheid van zon acht kilo-
meter per uur. In een auto gaat
alles snel."

Handrem
Na de ingreep op de Heerlerbaan
moet er getankt worden. Zoet
maakt van de pauze gebruik om
zynleerlinge te vragen waar de
handrem zit. Brigitte moet zoe-
ken. Waarschijnlijk is zij nog te
beduusd van het abrupt rem-
men. Het blijkt een knop te zijn
die in de hoofdsteun zit. Net als
er knoppen zijn in de hoofdsteun
voor het dimlicht en de ruiten-
wisser/sproeier. Een achter-
waartse druk met haar hoofd is
voldoende.

In het Aarveld te Heerlen wor-
den de gelijkwaardige kruisin-
gen intensief geoefend. Een
ogenblik daarvoor heeft zy drie-
maal een scherpe bocht moeten
herhalenvoordat Zoet zich tevre-
den toont. Een lastig onderdeel
voor Brigitte. Op het stuur is een
soort gaffel aangebracht waar-
mee zy met haar rechterhand de
stuurbeweging maakt. Via de
autoweg gaat het dan in een ho-
ger tempo terug naar Kerkrade.

Naar het Kreatief Centrum waar
Brigitte een groot deel van haar
tijd doorbrengt.

" Nico Zoet met zijn leerlinge Brigitte voor aanvang van derijles. In het portier: het gas-
pedaal en derem. Foto: FRANS RADE

Bij de rijschool Zoet lessen circa
twintig minder validen. Daarom
heeft de rijschool een aantal
standaard hulpstukken. „Alles in
een wip te monteren", zegt Zoet.
Minder vlot, maar niet onoverko-
melijk, is de procedure die nodig
blijkt om als gehandicapte in
aanmerking tekomen voor rijles-
sen en aanpassingen aan het
voertuig. Een aanvraagformulier
is te verkrijgen op ieder GMD-
kantoor. Belangrijk hierby is de
geneeskundige verklaring, de

'blauwe kaart', nodig om über-
haupt een motorvoertuig te kun-
nen besturen.

Brigitte Kloprogge zal nader-
hand een zogenaamde dwar-
stranslatie in haar voertuig krij-
gen. Een in de breedte gemon-
teerde rail waarover de bestuur-
dersstoel electronisch naar de
plaats van de verwijderde bijzit-
tersplaats glijdt. Hüp, zo achter
het stuur. En daarmee op weg
naar de zelfstandigheid. Naar

een groterevrijheid. En naar zelf-
bevestiging. Zoet heeft daar een
mooi voorbeeldvan. „Ik had ooit
een jonge vrouw die net als Bri-
gitte verlamd was. Later rijdt zy
in haar auto door de stad. Wat
haar nog nooit overkomen was:
er wordt op haar gefloten. Zij be-
leeft voor de eerste keer in haar
leven een flirt. Dat is, zoals ze mij
vertelde, een onbeschrijfelijk ge-
voel.

Peter Heusschen

Bijna 150 bezwaarschriften aan GS aangeboden

Eerste massaal protest
omwonenden Wiso-split

BRUNSSUM - Ter
gelegenheid van het
tienjarig bestaan van
de NATO AEW Pro-
gram Management
Organization (Nap-
mo) in Brunssum is
er een eerste-dag-en-
veloppe uitgegeven,
waarvan de op-
brengst ten goede zal
komen aan 't Trepke.
Dat is een stichting
tot integratie van
mindervaliden en
validen in Bruns-
sum. Op 20 decem-
ber zal in het Nap-

Napmo-cheque
voor ’t Trepke

mo-gebouw op het
Afcent-terrein aan
de Akerstraat de
cheque aan de stich-
ting overhandigd
worden. Nog niet be-
kend is om hoeveel
geld het gaat.
Uit dank voor de
gastvrijheid die de
gemeente Brunssum
aan de Napmo heeft

geboden, werd be-
sloten om de op-
brengst uit de enve-
loppeverkoop aan de
gemeente te geven.
De gemeente op haar
beurt besloot het
geld te spenderen
aan de eerder ge-
noemde stichting,
die sinds 1977 be-
staat.

Van onze verslaggever
CERKRADE - Maar liefst 146 bewoners uit deKerkraadse wij-
den Gracht en Spekholzerheide hebben gisteren bezwaar-
chriften laten aanbieden door twee wijkvertegenwoordigers
tan milieu-gedeputeerde E. Mastenbroek. Ze protesteren te-
ten de exploitatie van de steenbergWillem Sophia.

Dat gebeurde gistermorgen in het
Maastrichtse provinciehuis door de
heer Wesseloo, voorzitter van de
buurtraad Gracht, en Martin Jung-
geburt die de bezwaarschriftenaktie
heeft gecoördineerd.

Het is de eerste keer dat de wijkbe-
woners zo massaal in protest komen
tegen de steenbergverbrandingsac-
tiviteiten van het bedrijf Van Ingen.
Van Ingen verbrandt reeds enkele
maanden steenberg tot gravel, maar
intensiveert het proces waardoor hij
een hoger rendement krijgt. Gevolg
van de zwaardere vorm van ver-

branding is wel dat omwonenden
met veel overlast kampen. De pro-
vincie heeft onlangs zelfs vastge-
steld dat de uitstoot van giftige stof-
fen de aanvaardbare norm te boven
gaat.

Overlast
In de bezwaarschriften spreken de
bewoners van beide wijken over li-
chamelijke klachten als hoofdpijn,
braakneigingen, geïrriteerde ogen,
alsmede over stank- en stofoverlast.
Maar eveneens is nu duidelijk ge-
worden dat er in beide buurten ook

materiële schade is geleden. Tuin-
meubelen zitten onder de 'zwarte
troep', zegt Junggeburt. „En die
aanslag kan niet meer verwijderd
worden. Auto's lijden eveneens
schade door deop de auto's dwarre-
lende stof die de lak aantast."

De bewoners waarschuwen de pro-
vincie ervoor dat de overlast in de
wijken Gracht en Spekholzerheide
'absoluut niet door de beugel kan.
„Er dient een ontwerpbeschikking
te worden geformuleerd dievoor de
buurten een aanvaardbare oplos-
sing dient te zijn", luidt de tekst in
de petitie. Deputé Mastenbroek be-
vestigde gisteren dat hy er alles aan
zal doen tot een dergelijke oplos-
sing te komen. De bewoners heb-
ben nu afgesproken de ontwerpbe-
schikking af te wachten en dan als-
nog, met een gefundeerder be-
zwaarschrift te komen.

filmsdoorGemma Wildenberg

WILLOW VS 1988

Regie: Ron Howard; met: Val Kil-
mer, Warwick Davls, Joanne Whal-
ley, Jean Marsh, Patricia Hayes
e.v.a. In: Royal Heerlen.

'Willow', een film die gebaseerd is op
een verhaal van de producer George
Lucas (die tevens de producer was),
neemt de toeschouwer mee naar een
mytisch land, bevolkt door Nelwyns,
Daikinis. Brownies en trollen. Het duo
Lucas/Howard heeft voor zich dit
sprookje sterk laten inspireren door
gebeurtenissen uit de bijbel eb voor
de massascenes door de Japanse re-
gisseurKurosawa

Absolute heerseres is de booraardige
koningin-tovenares Bavmorda die als
de dood is voor de voorspelling dat
een jong prinsesje haar van de troon
zal stoten en vernietigen. Als een
ware Herodes laat ze alle pasgebo-
ren meisjes controleren op een spe-
ciaal teken op de arm, om haar toe-
komstige tegenstandster direct te
kunnen elimineren. Als het gezochte
meisje gevonden wordt laat een
vroedvrouw het verdwijnen. In een
rieten mandje zakt het de rivier af, net
als Mozes, en spoelt aan in de idilli-
sche vallei die bevolkt wordt door de
Nelwyns. Willow (Warwick Davis)
vindt haar, maar de dorpsbevolking
vindt dat ze maar snel terug moet
naar de Daikinis. Na haar met enige
moeite overgedragen te hebben aan
Madmartigan (Val Kilmer), een niet al
te betrouwbaar sujet, en haar even la-
ter weer terug gevonden te hebben
krijgt Willow van de fee Cherlindrea
de opdracht de kleine Elora Danan
naar het kasteel Tir Asleen te bren-
gen. Daar zal ze veilig zijn voor de
macht van Bavmorda.

Die tocht wordt, uiteraard, bemoeilijkt
door de krijgers van Bavmorda. Maar
met de hulp van Madmartigan (die
toch niet zo slecht blijkt), twee vijfen-
twintig centimeter grote Brownies en
de goede tovenares Fin Raziel slaagt
Willow in de opdracht.

" Willow (Warwick Davis).

'Willow' is een sprookje, en net als in
ieder sprookje gebeuren er fantasti-
sche, spannende en grappige dingen.
Erg grappig, bijvoorbeeld, zijn Wil-
lows aspiraties om tovenaar te wor-
den. Hij kan goed goochelen, maar
als tovenaarsleerling is hij toch niet
erg handig. Hij probeert een aantal
malen tevergeefs om Fin Raziel, die
door Bavmorda betoverd is, terug te
toveren, maar komt aanvankelijk niet
verder dan haar van een soort muis in
respectievelijk een kraai, een geit en
een struisvogel te veranderen.
Mooi gemaakt, knappe trucage, goed
verhaal, maar hier en daar een beetje
overdadig. En door nogal wat griezel-
elementen niet zo geschikt voor de
kleintjes. Maar verder een plezierige
Kerstfilm.

MOONWALKER VS 1988

Regie: Colin Chilvers; met: Michael
Jackson, Scan Lennon, Kellie Par-
ker, Brandon Adams en JoePesci.
In: H5Heerlen.
Het kan niemand ontgaan zijn: Mi-
chael Jackson is vanaf deze week
ook in de Nederlandse bioscopen te
zien in 'Moonwalker'. In de film laat

Michael zijn fantasieën tot leven ko-
men tegen de achtergrond van een
muur van muziek.

Je kunt eigenlijk niet sprekenvan één
film; 'Moonwalker' valt uiteen in een
collage van filmpjes en concertregi-
straties, met als rode draad de strijd
tegen goed en kwaad.

De film begint met een terugblik op de
(lange) carrière van Michael: van op-
namen van de Jackson 5, via de
Jacksons (de broers Jackson waar-
van Michael de jongstewas) naar so-
lowerk als het gevoelige Ben' en het
werk uit de tachtiger jarenwaarvan de
videoclips 'Thriller' en Bad' wel be-
kend mogen heten. Die laatste clip
wordt in 'Moonwalker', als in een Su-
per Playbackshow, perfect geimmi-
teerd door een groep kinderen.

Vervolgens geeft de Ster zijn visie op
de lichtere schaduwkanten van de
roem in 'Speed Demon', een gedeelte
datMonty Python-achtige trekjes ver-
toont, met knappe klei-animaties en
grappen als fotografen met camera's
als vuurwapens en fotorolletjes in de
munitiegordel. Dit gedeelte vloeit over
in een scène waarin waarin de zanger
zichzelf tot een pretpark voor het pu-
bliek heeft omgetoverd.

In 'Smooth Criminal' gaat de film op
een wat moralistische toer, met de
drugsdealer Mr. Big (Joe Peso) die er
op uit is alle schoolkinderenverslaafd
te maken. Maar tevens gaat hier de
technische trukendoos wijd open. Net
als de Transformers. datrazendpopu-
laire speelgoed, verandert Michael
zich in een vechtrobot en vliegt na de
overwinning als een reusachtig ruim-
teschip die andere sterren tegemoet.
Waarna het Beatlesnummer 'Come
together als apotheose volgt.

Goed beschouwd is 'Moonwalker'
een aaneenschakeling van lang uit-
gesponnen clips. Dat principe is ook
toegepast op het eerste gedeelte van
de film: enkel flarden van de Jackson
5 nummers, onrustig gemonteerd zo-
dat het je gaat duizelen. De magische
muzikale fantasieën van Michael
Jackson worden technisch dan wel
zeer spectaculairweergegeven, maar
het blijft een dun verhaaltje waar ver-
der kraak nog smaak aan is. Voor de
Michael Jacksonfans lijkt met dat
geen enkel bezwaar. Die komen met
anderhalf uur practisch non-stop mu-
ziek ruimschoots aan hun trekken.

I De heren Junggeburt en Wesseloo bieden deputé Masten-
broek (l.) de petitie en handtekeningen aan.

Foto: WIDDERSHOVEN

Wethouder 'ceremoniemeester' bij groot concert

'Grand Theater'
start in kerstsfeer

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Na een ingrij-
pende, met man en macht gerea-
liseerde verbouwing van hèt in-
terieur van het historisch kerkje
in Waubach gaat het 'Grand
Theater Landgraaf deze week
eindelijk, zij het officieus, van
start. Met het organiseren van
een groot kerstconcert komen-
de zaterdag heeft het Gemengd
Kleinkoor 'The New Voice '85'
uit Abdisschenbosch de eer de
spits te mogen afbijten in Land-
graafs eerste en enige 'cultuur-
tempel'. De officiële opening
van het Grand Theater staat ge-
pland in de zomer volgend jaar.

Liefst vier ensembles, waaronder
het kleinkoor zelf, maken zaterdag-
avond vanaf acht uur met een spe-
ciale kerstvoorstelling hun opwach-
ting in het knusse theater aan de
Kerkberg in Waubach.

Plannen
Overigens zal aan het kerkje ook de
komende tijd nog volop gewerkt en
gebouwd worden. Zowel wat be-
treft de opstal (door de gemeente)
als het interieur (door de exploite-
rende Stichting Grand Theater). Zo-
als bekend heeft de gemeente se-
rieuze plannen om het zeventiende
eeuwse kerkje, dat op de monumen-
tenlijst staat, te restaureren. Ver-
moedelijk zal dat kostbare project
in fasen worden gerealiseerd.

Een gunstig voorteken in dit ver-
band is wellicht het feit dat cultuur-
wethouder Thei Gybels van Land-
graaf bereid is gevonden het kerst-
concert te presenteren. De avond-

vullende voorstelling wordt ver-
zorgd door het uit het Brabantse
Gilze Rijen en Vught afkomstige
blokfluitensemble van de muziek-
school, Kamerkoor 'Exaudi' uit
Susteren, 'terwijl uit Nieuwenhagen
Mannenkleinkoor 'Koor '72' acte de
presence geeft.
De zaal van het Grand Theater gaat
open om 19.30 uur, de entree be-
draagt vijf gulden.

OOSTELIJKE MIJNSTREEKREDACTIE: 739282

JOURNAAL
Hoensbroek
" Het Groene Kruis Hoensbroek
e.o. start in de week van 23 januari
met een nieuwe cursus 'Samen af-
slanken. De cursus wordt op dins-
dagmiddag en- avond gehouden in
het wijkgebouw aan de Koestraat
87. Men kan zich aanmelden via
__. 045-225588.

Nieuwenhagen

" De leden van Jong Nederland
hebben deze week prachtige kerst-
stukjes gemaakt. Morgen worden
de werkstukjes huis-aan-huis ver-
kocht. De opbrengst komt ten goe-
de aan de activiteitenpot van Jong
Nederland.

Schinveld
" De countrydancers 'The Pinker-
tons' houden maandagom 20.00uur
hun jaarlijkse kerstavond in zaal
Meetpoint.

Nuth
" De stichting Wijkraad Op den To-
ren houdt vandaag om 19.00 uur een
kwajongconcoürs in de recreatie-
zaal van het bejaardentehuis.

Kerkrade
" In het Centrum voor Maatschap-
pelijk Werk, Kloossterraderstraat 20
wordt maandag van 14.00 tot 16.00
uur het spreekuur voor ex-mynwer-
kers gehouden.

Nieuwe directeur
'De Ravensburg'

Tot directeur van de scholenge-
meenschap voor MAVO en
LHNO 'De Ravensburg' te Val-
kenburg werd onlangs benoemd
de heer drs. M.J.H.M. Kikken uit
Geleen.

De heer Kikken (29) neemt op 1
maart 1989 de leiding van de
school over van de heer J. Teu-
nissen, die gebruik maakt van de
DOP-regeling.

Erelid
Tot erelid van de harmonie St.
Bavo te Nuth werden benoemd
mevrouw Hamers en de heer
Tempelman.

Geslaagd
Aan de Technische Universiteit
van Eindhoven is René Krutzen
uit Simpelveld geslaagd voor het
ingenieurs-examen in de techni-
sche natuurkunde.

Aan de Katholieke Universiteit
van Nijmegen is Roger Loop uit
Voerendaal geslaagd voor zijn
rechtenstudie.

WEEKEND
AGENDA!

APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zond
diensten beginnen op vrijdagav
en eindigen de volgende week'
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711'
HEERLEN. Meezenbroek, KaS
laan 70, S 721344. Zaterdag
8.30 tot 18.00 uur Ritzen, Stal
straat 248, S 713269. Zaterdag
10 tot 14 uur Heerlerheide, PJliusplein 2, S 211377. B.g.g. T
S 711400.
LANDGRAAF. Meisser, Kerks*
.45 Waubach, S 3313633.
spoedgevallen dag en nacht be>
baar. ,
KERKRADE - EIJGELSHO»
Schönefeld, Hoofdstraat I
"3 452523.
KERKRADE-WEST. Kerrf
West, Akerstraat 79, S 415440.1
spoedgevallen dag en nacht
opend. Snijders Kerkrade *Kampstraat 114, S 420777. Dal
nacht geopend.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheid*^
Bleijerheiderstraat 52, S 4o«
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uü
zondag van 12.00 tot 13.00 ui"
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor sp*
gevallen dag en nacht geopend-
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. fken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel'
"S 441100. Zaterdag van II.W
15.Q0 uur en zondag van 14.3"
15.00 uur. Voor spoedgevallen
men terecht van 22.00 tot 22.30'
HOENSBROEK. Janssens, ■»
venderstraat 90, __ 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen &
apotheek (bgg TIGH S 711400)
TIGH - HEERLEN.
E* 711400
(Informatie over avond- en *Jeinddiensten van artsen, tónj
sen, apothekers en het Gfl
Kruis.)

GROENE KRUS
HEERLEN. Wachtdienst 'spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. *'einden 24 uur doorloß
"S 711400. Werkdagen, til"
werkuren, » 713712. ,
NUTH-VOERENDAAL-SIMPE'
VELD. Wachtdienst voor spo*
vallen "__. 04405-2995.
BRUNSSUM-SCHINVELD-JA*
BEEK. Wachtdienst voor spo*
vallen *__. 259090. J
HOENSBROEK-MERKELBE»1
BINGELRADE. Wachtdienst 'spoedgevallenS 225588.
KERKRADE. Voor spoedgeV»
is de dienstdoende verpleegku
ge bereikbaar onder S 462222-
EYGELSHOVEN-LANDGRAA
Wachtdienst voor spoedgev'
"S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedge^
TIGH (brandweercentrale) "*S 711400.
BRUNSSUM-HOENSBROEK-
Voor spoedgevallen eigen hu*s
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor sf
gevallen eigen huisarts bellen-
SCHIMMERT. Voor spoedge'*'8
eigen huisarts bellen. ,
KERKRADE-OOST. Tot za^12.00uur vlg. telefoonbeantwo^van eigen huisarts. Van zat"
12.00 uur tot zondagmorgen
uur Hanssen, B. Pothastraa'
S 452879. Van zondagmorgen»
tot maandagmorgen 8.00 uur *
ge, Poststraat 20a, S 452012. .
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Jpers, Baanheiderweg 5 BoCn
S 441213. ...
SCHAESBERG. Zaterdag S
man, Hoofdstraat 19b, S 31?6"
zondag Pieck, Pasweg
S 311322. ,4
ÜBACH over WORMS-NIEU*
HAGEN. Eigen huisarts beliefVOERENDAAL. Praktijk *huisplein 4 S 751322.
Patiënten gezondheidscen.
Hoensbroek-Noord kunnen "w
nacht bellen, "__. 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN-HULSBERG-VOË',
RENDAAL. v.d. Voort, Hoge*2
Voerendaal, S 751450. B.g.g- 'S 711400. n\
KERKRADE-ÜBACH Jf,,
WORMS-SCHAESBERG-NIÏ&
WENHAGEN-EIJGELSHOVK
Van Hoeven, Akerstraat 152 h- .
de, S 416130. Spreekuur van
tot 12.00 uur en van 19.00 tot
uur.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ-JJ,
PEN-VAALS-WIJLRE-WITTlfy
Ryksen, Vaalshagerweg 14 j
"__. 04454-2607. Spreekuur van j
tot 12.00 uur en van 17.30 tot

BRUNSSUM-SCHINVELD-N 11!HOENSBROEK-SCHINNEN*.^linger, Burg. Pijlsstraat 2 Scn j
S 04493-3986. Spreekuur van }
tot 12.00 uur en van 17.30 tot
uur.
HULPDIENST SOS, „\9
Dag en nacht bereikbaar, "B
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn ® 740136.

Doorgereden
na ongeluk

HOENSBROEK - De P°ll%\£Heerlen is op zoek naar g« $0
die gezien hebben hoe op °ta#
13 december op de Randweg', .(f

Hoensbroek en Nuth derem* ep<
van een vrachtauto los scho» p*j
gen een personenauto vloOB-
door werd de personenaut 4i«
beschadigd.
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Blauw Wit
moeizaam

langs Hermes
van onze medewerker

DEN HAAG - Het herenteam van
Kwantum Blauw Wit plaatste zich
gisteravond in Den Haag ten koste
van Hermes voor de achtste finales
om de Nederlandse handbalbeker.
Blauw Wit won met 19-20 na een 12-
-14 ruststand.
Gemakkelijk ging het allemaal niet
en Blauw Wit mocht in de slotse-
conden de handen dichtknijpen
toen het scheidrechterskoppel
Zandvliet/ v.d. Heijden een volgens
velen terechte zevenmeter niet gaf,
waardoor de Beekse ploeg een ver-
lenging bespaard bleef.

Het duel ging overigens gelijk op.
Na die 12-14 ruststand kwam Her-
mes na de pauze sterk terug en na
vijf minuten in de tweede helft
stond het 16-14. Blauw Wit kwam
die klap te boven, nam een 16-18
voorsprong en leidde op minder
dan twee minuten voor het einde
met 19-20. De gebroeders Steijvers
maakten die slotfase niet meer mee
omdat ze beiden een tijdstraf uitza-
ten. Uitblinkers in het duel waren
de beide doelverdedigers, Jack Jos--
ten bij Blauw Wit en Bonno Hankel
bij Hermes. Topscorer bij de Beekse
ploeg was Ronald Habraken met
vijf treffers.

Andere uitslagen van gisteravond: Batou-
we-Holbox/Swift 16-30,Aalsmeer 2 - Jahn II
17-19, Esca-Olympia H. 33-18.

Handbalteam
traint in
Sittard

Van onze verslaggever
KERKRADE/ROTTERDAM - Een ultieme poging van Roda JC om
René Hofman terug te halen naar Kaalheide is gisteren gestrand.
Roda JC was bereid ongeveer vierhonderdduizend gulden voor de
Limburger op tafel te leggen, maar Feyenoord wenste de prijs niet
verder te laten zakken dan zeven ton. Het alternatief om de rechter-
spitsvoor derest van het seizoen te huren inruil voor één ofmeerdere
Roda-spelers liep eveneens op niets uit. Feyenoord had daarbij zijn
zinnen gezet op international Wilbert Suvrijn, maar daarvoor waren
zowel Roda als de speler niet te porren.

len Blattler, die bovendien ge-
blesseerd is, echter niet afstaan.
Van het huren van Hofman wil
Feyenoord niets weten en de
vraagprijs bij koop is voor ons
niet aanvaardbaar. Daarop is de
hele zaak afgeketst".

Aan de vooravond van het tref-
fen tussen Feyenoord en Roda
JC haalde de Rotterdamse trai-
ner Rob Jacobs gisteren opge-
lucht adem toen hij van Hans

Kraay te horen kreeg dat René
Hofman voor zijn selectie behou-
den blijft. „Een vluchtige roman-
ce tussen Feyenoord enRoda die
gelukkig op niets is uitgelopen.
Ik wil Hofman niet kwijt, maar
als ik daarvoor in de plaats Su-
vrijn zou hebben gekregen... Wil-
bert is de beste balveroveraar
van Europa en wy hebben be-
hoefte aan een verdedigende
middenvelder op rechts om een
betere balans in het elftal te krij-
gen. Ik heb echter begrepen dat
Wilbert zelf ook niet naar Rotter-
dam wilde, omdat Roda JC nog
in de Europacup zit. Dat Roda
voor Hofman aanklopt kan ik me
goedvoorstellen. VanLoen loopt
er bij gebrek aan voorzetten van-
af de flanken*een beetje verloren
bij. Maar als wij Hofman afstaan
komen wij met Peter Houtman
met hetzelfde probleem te zit-

Roda JC had zijnzinnen gezet op
de terugkeer tijdens de winter-
stop van René Hofman (in 1986
voor één miljoen aan Feyenoord
verkocht) bij gebrek aan een spe-
cifieke vleugelspits, om de kop-
balsterke Johnvan Loen beter te
laten renderen. De overgang zou
gisteren voor het middaguur
rond moeten zijn, omdat Hofman
dan nog in Europees verband in-
zetbaar zou zijn. Nadat de door
Feyenoord voorgestelde ruil tus-
sen Hofman en Suvrijn geen ge-
nade vond in de ogen van Roda,
werd in de ochtenduren door
Feyenoord-directeur Hans
Kraay en Roda-geldschieter Ar-
nold Hendriks koortsachtig
overleg gepleegd over andere
mogelijkheden om de rechter-
spits in te lijven.

„Feyenoord was eventueel ook
geïnteresseerdin eenruil voor de
rest van het seizoen met reserve-
doelman Jos Smits en Pierre
Blattler", lichtte Arnolds Hen-
driks toe. „Smits zou dan als
stand-in van de geblesseerde
Hiele kunnen fungeren. Wij wil-

ben geen voorstander van inves
teringen tijdens de winterstop".

ten", meent de ex-trainer van
Roda.
Volgens zijn opvolger Jan Reker
was het aanvankelijk niet de be-
doeling om René Hofman tus-
sentijds aan te trekken. „Wij heb-
ben bij Feyenoord voor Hofman
aangeklopt met het oog op vol-
gend seizoen. Feyenoord had in-
teresse in Suvrijn en zo kwam
een ruil ter sprake. Daar trekken
wij echter niet aan".
Reker betwijfelt of Roda JC op
korte termyn zal proberen een
andere versterking in huis te ha-
len. In dat verband circuleert de
naam van VW-spelverdeler
Remy Reynierse nadrukkelijk in
Kerkrade. Reker: „Wy zoeken in-
derdaad een type als Reynierse
die het voetballende gedeelte
van het elftal beter laat functio-
neren. Het is echter niet de be-
doeling dat zo iemand tussen-
tijds komt. Alles wat wij doen is
gericht op volgend seizoen. Ik

Van onze verslaggever
KERKRADE/HEERLEN - In verband met de erbarmelijke toestand
van het trainingsveld in Sportpark Kaalheide traintRoda JC momen-
teel op de Kaldeborn in Heerlen. De eigen 'knollentuin' dwong de
Kerkradenaren er dit seizoenal toe de wijk te nemen naar de Groene
Long in Kerkrade. De velden daar liggen er vanwege de regenval ech-
ter ook al niet te best bij, waardoor Roda-trainer Jan Reker zich ge-
noodzaakt zag naar een nieuw alternatief uit te kijken. Dat werd ge-
vonden in Heerlen waar deKerkraadse profs dezeweek al enkele da-
gen gebruik maakten van een van de terreinen in sportcomplex De
Kaldeborn. Om aan de problematiekrond de trainingsfaciliteiten een
einde te maken wordt door de club en de gemeente Kerkrade druk
overleg gevoerd om te komen tot een definitieve oplossing.

Roda traint op Kaldeborn

Kruzen keert
terug naar
Den Bosch

"^tf-OSCH - Hendrie Kruzen
ft \\_\_Z naarzijn oude club Den

j?vo',.0',.- e 24-jarige middenvelder,
i sV jaar door Den Bosch aan
\ y rd verkocht, zal de tweede

<i i "««H sll net lopende seizoen weer
é \p^tadion De Vliert actief zijn.
» \£e£ Ad Zonderland van Den

*t j^.|*eeft de onderhandelingen
y' ï-S-V^en, diens zaakwaarnemer

■t ge^afgerond en de contracten
/I1(W end- *^et eniSe punt van

% andeling vormt nog het pre-
t \ /J°ment waarop Kruzen weer
[«■!H nen en spelen by Den
3in Shirtsponsor Panasonic

f)' CrjJJ^iddels besloten het lopen-, '1..n "*act met Den Bosch te ver-, . l°t juni 1990.

Van onze sportredactie

" Het laat
zich niet
moeilijk
raden wat
gisteren
gespreksstof
was bij de
training
van de
Ajax-
selectie...

DELFT - Winst na twee verlengin-
gen was de oogst van Miniware
BSW in de uitwedstrijd in Delft te-
gen de 800 DAS (89-90). In een
wedstrijd, die voor een aantal Weer-
ter-vedetten centraal stond voor re-
habilitatie van hun status, stond
echter meer de inzet en spanning
centraal. In de slotfase van de offi-
ciële speeltijd verspeelden de Weer-
tenaren de opgebouwdevoorsprong
waardoor er verlengd moest worden
(76-76). In die extra vijf minuten
viel nog geen beslissing, waardoor
er nogmaals een verlenging volgde
(82-82). In die extra tyd zorgde
Vrouwe Fortuna er voor dat de
winst naar Weert ging. Topscorers
bij Weert: Banks 26 punten; Rid-
dick 20 punten.

niet bang ben of er bij een even-
tuele transfer van mij buiten mij
om ook gesjoemeld wordt? Ab-
soluut niet, daar ben ik toch zelf
by? Moet je luisteren, als er ge-
knoeid wordt met bedragen, dan
weet de speler in kwestie daar
heus zelf van af hoor. Ik maak
mij dan ook totaal geen zorgen".

Spelers gaan niet gebukt onder zwart geld-schandaal

Ronald Koemansportman EG
S^jLONA - Ronald Koe-rs., w^ gisteravond uïtgeroe--
-B*se _$, Sportman van de Euro-
% s gemeenschap (EG) 1988.
X.£*cesvolle PSV'er, die on-
iNd met zi Jn clul-> de Euro"Sl^V^overde en een belang-
M)r0 leverde aan de
V^6 titel van Oranje, ont-
>Uw barcelona de aan deze
V^Prijs verbonden trofee. John van 't Schip verwijst voor

een reactie naar zijn teamgenoot
Stanley Menzo, want „hij is de
aanvoerder". De donkere doel-
verdediger, desgevraagd: „De
hele situatie is niet leuk natuur-
lijk, maar het gaat ons niks aan.

AMSTERDAM - Een doodgewo-
ne, druilerige decemberochtend
in Amsterdam-Oost. Onder een
grauw wolkendek en tegen het
decor van ontbladerd geboomte
ondergaat de A-selectie van Ajax
de dagelijkse trainingsarbeid,
daarbij gelaten gadegeslagen
door een handvol trouwe belang-
stellenden. Van eventuele pa-
niek, naar aanleiding van de
avond ervoor gelanceerde, alar-
merende berichten rond zwart-
geldpraktijken en arrestaties is
op en rond het oefenterrein geen
sprake.

De Amsterdammers spelen een
partijtje, ruimen pionnen en bal-
len op, nemen een douche en
gaan zich ontspannen in het spe-
lershome. Een werkdag, kortom,
als alle andere. Niet meer en niet
minder.
De publicaties over de onver-
kwikkelijke taferelen die zich en-

Gewone werkdag
in De Meer

kele jaren geleden achter de
rood-witte schermen schijnen te
hebben afgespeeld beïnvloeden
de ambiance in de hoofdstad
vooralsnog niet. De aanhouden-
de regenval lijkt de lont in het
kruitvat 'De Meer' voorlopig on-
klaar te hebben gemaakt. 'Explo-
sief is de sfeer rond het Ajax-
bastion dan ook bepaald niet te
noemen.
„Dit alles gaat deze generatie
spelers toch totaal niet aan", be-
commentarieert hoofdtrainer
SpitzKohn de schijnbare onver-
schilligheid waarmee op de
schokkende berichten wordt ge-
reageerd. Zijn assistent Barry

Hulshoff voegt daar aan toe dat
het binnen de spelersgroep „in
technisch opzicht gesmeerd
loopt". Hulshoff: „En daar nou-
den wij ons mee bezig. Over die
andere zaken wil en kan ik niets
zeggen. Er is per slot van reke-
ning nog niets bewezen. Ik ben
er overigens wèl van geschrok-
ken. Hetkwam echt als een don-
derslag bij heldere hemel. Maar
goed, ik denk wel dat de hele
voetbalwereld geschrokken is".
„Het is een hele andere afdeling,
he", is de reactie van de onfor-
tuinlijke Hans Werdekker, die
zich opmaakt voor een 'kyk-ope-
ratie' aan zyn meniscus. „Of ik

Roda JC en PSV nog van de partij

Vandaag loting
EC-kwartfinales

KERKRADE/ZüRICH - Vandaag rond het middaguur wordt in Zu-
rich de lotingverricht voor dekwartfinales van de drieEuropese toer-
nooien. Nederland is daarin nog vertegenwoordigd door PSV (EC 1)
en Roda JC(EC 2). De Kerkradenaren drongen zoals bekend ten kos-
tevan het Portugese Vitoria Guimaraes en Metallist Charkov uitRus-
land door tot de laatste acht. De mogelijke tegenstanders van Roda
JC in de twee duels die op 1 ert 15 maart worden afgewerkt zijn: Bar-
celona (Spanje), Sampdoria (Italië), Aarhus (Denemarken), KV Me-
chelen (België), Eintracht Frankfurt (West-Duitsland), Dinamo Boe-
karest (Roemenië) en Sredets Sofia (Bulgarije).

RealMadrid
inberoep

I 7 Real Madrid heeft be-
de ftekend tegen het besluit

J^tis tlJchtcommissie van de
V LVoetbalbond om doelman
L\oor drie wedstrijden te
\a* n yo' die afgelopen zon-
V et meespeelde met zyn
V 6cWI. op 3 decemberin de kei-
Vele l y tegen Atletico Madrid
ir'tlaaart' maar werd mede be-an de hand van televisie-

Kijk, deze zaken mogen onze be-
langen van dit moment niet scha-
den. Het is rottig wat er met Ler-
by, een collega van ons, is ge-
beurd. Maar ja: die jongens heb-
ben dingen gedaan die ons niet
aangaan en waar wij dus ook niet
al te veel mee kunnen zitten. Het
is voor ons alleen belangrijk om
naar zondag toe te kijken. Dan
moeten we die twee punten pak-
ken".

Geluk voor
Miniware BSW

AMSTERDAM - Yep Kramer
schaatst fluitend naar de eindover-
winning in de marathonzesdaagse.
De 31-jarige Fries is de beste reken-
meester in het peloton. In de vierde
etappe bemoeide hij zich gister-
avond in Amsterdam alleen met de
lucratieve tussensprints. De kop-
groep van twaalf kreeg zijn zegen.
De dagprijs ging naar Andries Kas-
per, die in de sprint Herbert Dijk-
stra en Andy van der Pauw royaal
voor bleef. De gouden schaats kan
Kramer nauwelijks nog ontgaan.
Heren: 1. Kasper (Arnhem), 2. Dijkstra, 3.
Van der Pauw,4. Van den Boogert, 5. Emiel
Hopman, 6. Pieterse, 7. Korotkov, 8. Caze-
mier, 9. Kooy, 10. Takken, 11. Pronk, 12.
Verduin, op een ronde: 13. Kramer, 14.
Veldkamp, 15. Kuiper. Klassement: 1. Kra-
mer 89 punten, 2. Van Kempen 67, 3. Dijk-'
stra 66, 4. Schalij 53,1, 5. Pieterse 52.

- de grootste, de beste -
ST. CHRISTOFFEL
Akerstr. Nrd. 148 Hoensbroek _J

Kramer snelt
naar eindzege

PSV verrast door
aanhouding Lerby

êi^ HOVEN - PSV is onaangenaam verrast door de aanhou-
-f^an de 30-jarige basisspeler Sören Lerby in de zaak van de

;\^.contra Ajax, de oud-club van de Deen. De Eindhovena-
fi.riie dinsdag weer in Nederland terugkeerden na de wed-

'na om de wereldbeker tegen Nacional in Tokyo, moesten
,_} en gisteren op de training zonder Lerby doen.
# \f~ werden er woensdagmiddag door de adviseur van Lerby

Ss °P de hoogte gebracht, dat Lerby in verzekerde bewaring. §esteld", aldus assistent-trainer Hans Dorjee.
V

"tt
j0'""apll s woordvoerder op omdat

tHj?e«" Ploegsma en coach Hid-
j|f(jLln Spanje verblijven. „Uiter-. Bp6L Den we wat namen van spe-,

,(( n°ord in het verleden, die by
,r \ aak betrokken konden zyn.
4 \_ barbij is de naam van Lerby
j.. Bevallen. Dus voor ons was

het een complete verrassing dat hy
is opgeroepen voor verhoor".
Dorjee verklaarde dat de leiding
van de club zoals in dit soort geval-
len gebruikelijk is, heeft gezorgd
voor juridische bijstand van Lerby
met verdere begeleiding indien dit

noodzakelijk mocht zijn. „Ik heb
voor het begin van de training de.
andere spelers op de hoogte gesteld.
Enkelen hadden uit de kranten al
begrepen wat er aan de hand was.
Er heerste een stukje verslagenheid,
dat een van de medespelers nu in
dergelijke omstandigheden ver-
keert. Het gaf wat terugslag bij de
groep, te meer daar enkelen tot de
goedevriendenvan Lerby gerekend
kunnen worden".
Met betrekking tot de voorberei-
dingvan PSV op de competitiewed-
strijd van zondag bij FC Utrecht
verkeerde Dorjee in het onzekere.
„We moeten dit bij wijze van spre-
ken van minuut tot minuut volgen.
Ik hoop datLerby mij zo snelmoge-

lyk belt met de mededeling, dat hy
weer komt trainen. Dan zullen we
verder met hem overleggen. Ideaal
voor de voorbereiding is zoiets na-
tuurlijk niet".
Volgens zijn advocaat mr. Ory is de
kans groot dat Sören Lerby nog
vandaag vrijkomt. De PSV'er werd
door depolitie aangehouden op ver-
denking van valsheid in geschrifte
en belastingontduiking. De Deen
werd in 1983 door Ajax verkocht
aan Bayern München.

„Ik acht de kans groot dat mijn
cliënt vandaag wordt vrijgelaten",
aldus mr. Ory. „Ik denkook niet dat
het tot een rechtszaak zalkomen. Ik
baseer die hoop op de gesprekken
van de FIOD tot nu toe met Lerby".

GELEEN - Wegens geldgebrek
heeft de Geleense ijshockeyclub
Smoke Eaters zijn spelers Thorn-
ton, Jenkins en Catchpole met on-
middellijke ingang van hun con-
tractuele verplichten ontheven. Zo-
als bekend is Smoke Eaters door het
gemis van een hoofdsponsor finan-
cieel in de problemen geraakt. Niet-
temin blijft de Limburgs vereniging
zoeken naar versterking voor de na-
tionale competitie, die halverwege
januari begint. Afgelopen week
heeft manager Notten reeds contact
gehad met een in West-Duitsland
spelende Canadese ijshockeyer.

DEN HAAG - De voorbereiding
van het Nederlandse handbalteam
op het toernooi om het wereldkam-
pioenschap voor B-landen wordt
gehinderd door tegenslag. Na een
tainingsstage in Tsjechoslowakye
en een dubbelinterland in Oosten-
rijk is nu ook het toernooi, dat van 1
tot 7 februari in Israël zou worden
gehouden, van de agenda afge-
voerd. In plaats daarvankomt de se-
lectie van bondscoach Ton van Lin-
der van 10 tot 15 januari bijeen in
Emmen. Van 17 tot 22 januariwordt
het trainingskamp opgeslagen in
Sittard.
Slavia Praag zal daar enige wedstrij-
den tegen de Nederlandse selectie
spelen. Het NHV is voornemens
eind januari de training voort te zet-
ten in Tsjechoslowakye. Het is nog
onzeker hoe lang die stage gaat du-
ren. Door de wijzigingenresteert er
slechts een voorbereidingstoernooi,
dat van 24 tot 29 januariin Bulgarije
plaats vindt. De wereldtitelstrijd
wordt van 15 tot 26 februari in
Frankrijk gehouden.

Smoke Eaters
ontslaat drie
ijshockeyers

Voorgestelde spelersruil met Suvrijn bracht geen oplossingLimburgs Dagblad sport Roda vindt zeven ton
voor Hofman te gortig

" Jan Reker: „Wij hebben
bij Feyenoord voor Hofman
aangeklopt".

Foto: DRIES LINSSEN

Mr. Ory: 'Kans groot dat mijn cliënt vandaag wordt vrijgelaten'

" Soren Lerby in betere tijden. De voormalige
Ajacied werd aangehouden op verdenking
van valsheid in geschrifte en belastingontdui-
king.



Van onze medewerker BAS SCHREURS

HOENSBROEK- Acht jaargeleden hing Angelo Caccia-
tore een dartsbord op in zijn café. Verbaasd werd opge-
keken. Niemand kende de spelregels. Leduc was een van
de eerste café's in Limburg waar darts werd gespeeld. In
1982 werd besloten een vereniging op te richten. Darts-
club Leduc.

Een groep prestatiegerichte darters
nam met een team deel aan de lan-
delijke dartscompetitie van de
NDB. Een aantal gezelligheidsspe-
lers zochten aansluiting bij de com-
petitie van de Zuidnederlandse
bond NVDL. Op de dag van van-
daag zijn rond de twintig serieuze
en meer gezelligheidsdarters ver-
enigd onder een dak.

„De dartsport zit enorm in de lift",
merkt Angelo Cacciatore op. Hij is
voorzitter van Leduc. „Steeds meer
clubs melden zich aan bij de Lim-
burgse dartbond. Provinciaal zitten
we nu op zon 800 leden. Landelijk
zijn dat er 8.000".

Volgens Angelo Cacciatore is de
groei in het ledental te verklaren
door een aantal factoren. Darts is
niet duur, neemt weinig ruimte in
en is gemakkelijk te organiseren.
Verder heeft de sport een duidelijk
sociaal karakter. Een sport, zegt
Cacciatore. „Darts vergt een flinke
portie uithoudingsvermogen op
technische kwaliteiten. De spelers
van ons eerste team trainen drie
keer in de week. Die intensiteit is
noodzakelijk om met het hoge ni-
veau mee te kunnen draaien".

Eenmaal in aanraking met de dart-
sport kom je er moeilijk vanaf.
„Darts heeft iets verslavends over
zich. Het is een sport waarin je je
heerlijk kunt uitleven en je grenzen
kunt verleggen. Alleen de eerste
stap vormt voor veel mensen een
probleem. Het zal nog wel even du-
ren voordat darts in Nederland even
populair is als in Engeland, de ba-
kermat van onze sport. Daar beoefe-
nen hele volksstammen de sport en
is zelfs een prof-circuit".

Leduc geldt als een van de pioniers
in Limburg. Boven de rivieren heeft
de dartssport een langere traditie.
„Dat merk je duidelijk als wij deel-
nemen aan toernooien buiten de
provincie. Normaal gesproken heb-
ben wij daar geen schijn van kans.
Het is zaak die achterstand zo spoe-
dig mogelijk in te halen. Qua leden-
aantal loopt Limburg zeker niet
achter".
Afgelopen vrijdag haaldeLeduc het
eerste succes binnen van dit sei-
zoen. Het MVDL-team werd glans-
rijk kampioen in de ere-divisie. Het
MBD-team is in een verwoedde
strijd verwikkeld met Oud Elze uit
Elsloo om deeerste plaats. „Wij heb-
ben nu een kleine voorsprong. De
competitie duurt nog lang maar op
basis van onze kwaliteit moet het
lukken deLimburgse titel binnen te
halen".

nu was volgens de witspeler <". it
f:es, 7De2 met dubbelaanval opa' «e 5't eenvoudigst geweest. BÜf ie
beeld 7...Ta8, BL:e5, dDd7, 9La* m
volgd door Des of Db2. In de V j,
maakte hij 't zich nog onnodig j* jj
lijk met 6L:e5, d:es, 7De4, Pd7, »_ -.
Kg7, 9d6. Het pionoffer was dus'
reet en goed getimed. De meeste P ~te stukken staan op dat moment si' 'en wit kan de laatste verdedige' .
de zwarte koningsstelling afruile":
Tot slot nog 'n opgave, ditmaal ui «i

interne competitie van de SVS.

Bovenstaand diagram geeft de st*1
weer na de 16e zet van zwart ui'
partij tussen A. Henzen en F-
driks. Zwart heeft minderruimte'
stukken Dd7 en PcB staan ongel1"
en hij heeft geen tegenspel. Ho*
wit munt slaan uit zn overwicht ei
damevleugel?

De opgave van vorige week
In de stelling: wit: Kgl, Dc2,Tdl, Lb2,
Pe3, Pel, a2, b3, d5, e4, f4, g2, h3;
zwart: KgB, Dc7, Ta6, TcB, Lg7, Pb6,
Pf6, a5, c5, d6, e7,17, g6, h7volgde les,
Pfd7, 2Pd3. Wit biedt 'n pion aan om
zn eigen stukken snel te activeren.
Hoe deze stelling te beoordelen? Op
algemene gronden ziet 't er goed uit.
Zoals de zwartspeler zelf stelt, staan
de toren op a6en het paard op b6bui-
ten spel en kan de belangrijkste zwar-
te verdediger, de loper op g7, worden
afgeruild. In de partij wilde de zwart-
speler zich de correctheid graag laten
bewijzen. Er volgde 2...d:e5. Op 2...c4
had wit 3b:c4, P:c4, 4P:c4, D:c4, 5D:c4,
T:c4, 6T:cl klaarliggen met een beter
eindspel, aangezien hij de e-lijn wint.
3f:es, P:es, 4P:e5, L:es, 5P:g4. De wit-
speler had de keus. Zoals aangegeven
is ook eerst 5L:e5, D:es en dan
pas6Pg4 sterk, en na zowel 6...Dh5 als
6...Dg7 volgt d6. Het is in 't algemeen
nuttig om naar andere zettenvolgor-
den te kijken. De resultaten zijn vaak
verrassend. Na het gespeelde 5Pg4 is 't
voor zwart zaak om nog de minst
slechte zet te vinden. Op 5...L:b2 is
6D:b2 't eenvoudigst, bijvoorbeeld
6...f6, 7d6! Echter ook 6Ph6+ is moge-
lijk. Op 5...Ld4+ volgt 6T:d4+, c:d4,
7Ph6+, Kg7(of 7...Kf8, BT:f7+, KeB,
9Dd3, Ta7en nu zou 10Db5+, Pd7,
HT:h7 dreigt mat, 11...Kf8, 12D:d7,
D:d7, 13Th8+, Kg7, 14L:d4+ en mat
op de volgende zet een mooi slot zijn)
BT:f7 + , K:h6, 9Lcl+ , g5, 10T:h7 mat.
Op 5...Lg7 volgt 6L:g7, K:g7, 7Db2+,
BT:f6 en 5...Lf4 faalt op 6d6. De zwart-
speler speelde uiteindelijk 5...f6. En

Vaals ’75 verlegt zijn grenzen
Zwemvereniging na anderhalf jaar poedelen in Aken terug in Limburg

In de cyclus van het persoonlijk kam-
pioenschap van Nederland zijn de
kwartfinales opgeheven. Doel hier-
van: het bereiken van een soepeler en
minder tijdrovende doorstroming
naar de damtop. Zonder die zware
kwalificatiewedstrijden, die de kartfi-
nales altijd waren, is er geen tussen-
stap meer tussen provinciale wedstrij-
den en de halvefinales. Toch is er van
de beoogde „soepelere doorstroming"
wat betreft Limburg tot nu toe geen
sprake. Op het moment dat ik dit
schrijf is het namelijk nog steeds niet
duidelijk wie Limburg over een paar
weken in de halvefinales zal vertegen-
woordigen. Wordt het de drievoudige
en huidige provinciale kampioen Paul
Nitsch? Of wordt het Eddy Budé? Of
worden ze het misschien alle twee
niet? Deze bepaald onplezierige derde
mogelijkheid dient zich aan wanneer
de door de KNDB verordonneerde
tweekamp tussen beiden toch niet
mocht doorgaan. Wie in ieder geval
wél in de halve finales speelt is Ove
Verdel, geen onbekende in Limburg.
Hij maakte immers ruim tien jaarlang
deel uit van de „harde kern" van
EUREKA uit Heerlerheide, en dit jaar
'nog werd hij sneldamkampioen van
Limburg. De oorspronkelijk uit Lim-
bricht afkomstige Ove Verdel woont
al enige tijd in Utrecht. Via deze pro-
vincie wist hij al in het begin van dit
jaarzijn kwalificatie voor de halve fi-
nales veilig te stellen. Vóór subtop-
pers als Wim van der Kooy en Peter
van Splunter won hij de Utrechtse
titel. In dat kampioenschap boekt hij
tegen de taaie veteraan Arie Lekker-
kerker een zowel nuttige als mooie
zege:

I
Verdel-Lekkerkerker, na 30. "" ,
31. 29x18! 22x31 32. 37x26 13x2*";
de hier een gestroomlijnd verloojv
43-39! 8-12 34. 42-37! 2-8 35. 34-Z».
36. 41-36 13-18 37. 30-24! 19X**'
35x24. Wit pakt de zaak logisjij
sterk aan. 38. .. 9-13 39. 39-33 3-9 *_
28 9-14 41. 28-23 13-19 42. 24x1^
43. 37-31 21-27 44. 29-24 9-13 45*.513-18 46. 49-44 4-10 47. 44-39 10'
39-34. j(
Niet 'fout maar met 48. 39-33 \f_
gevolgd door 49. 38-32 x 42 had
het eindspel niet eens gehaald- a

14-20 49. 24-19 20-25 50. 19-14 ï
51. 38-33! 20x9 52. 33-28 22x24 si-_
24-29. Gedwongen want na «V
wint 4-10 en 23-18. 54. 34-30 25*\
36-31 29x18 56. 4x6. Het eindspe',
nu precies voor wit: 56. .. 34-40 »<j
27 40-45 58. 6-50 12-18 59. 26-21 <">]
60. 50-6 en zwart gafhet terecht orj

komt niet meer behoorlijk op J
want wit blijft 6-50-6 enzovoort sr

Cruciaal
duel voor
Simson

SCHAESBERG - De strijd
in de hoofdklasse worstelen
is in een zeer spannend sta-
dium gekomen. Drie ploe-
gen, te weten Simson
Schaesberg, Olympia
Utrecht en De Halter
Utrecht voeren gezamenlijk
de ranglijst aan. Morgen
staat in Utrecht een van de
cruciale wedstrijden op het
programma. Olympia stuit
dan op Simson. De verliezer
van ditbelangrijke duelkan
zijn aspiraties op de titel wel
vergeten.

O Zwemmers van ZV
Vaals '75 staan te wach-
ten om voor de laatste
keer naar Aken vervoerd
te worden.

Foto: WIDDERSHOVEN

commissie en ouders der jeugdle-
den een pluim op de hoed te steken.
Steeds stonden die, in dat bewogen
anderhalve Aken-jaar, paraat om de
zwemmers naar het vijf kilometer
verderop gelegen Akense bad te
vervoeren met hun eigen auto's.
Nooit was hen iets teveel en er werd
nimmer tevergeefs een beroep op
hen gedaan.

Komend jaar moet een nieuwe
bloeiperiode in de geschiedenis van
ZV Vaals '75 inluiden. Het nieuwe
bad, waarin alleen nog vier start-
blokken dienen te verrijzen, moet
een magnetische aantrekkings-
kracht gaan uitoefenen en dat heeft
de club hard nodig.

Joep Trott: „We komen nu bij de di-
verse wedstrijddisciplines deelne-
mers te kort, waardoor we niet echt
tot de top kunnen doordringen. We
bezitten in Andreas en Achim
Schwoll, Thomas Woelk, Angela en
Albert Mullenders beloftevolle ta-
lenten die ons clubniveau samen
met enkele nieuwkomers danig om-
hoog kunnen krikken".

sport kort

" SITTARD - De Golfbiljart-
club Fortuna houdt van van-
daag tot en met zondag drie
toernooien in lokaal De Statie
aan de Stationsstraat in Sit-
tard. Vandaag beginnen de
wedstrijden om 19.00 uur. Mor-
gen is er vanaf 13.00 uur een
persoonlijk toernooi en zondag
vanaf 13.00 uur een koppeltoer-
nooi.

" VOERENDAAL - Tafelten-
nisvereniging Sempre Avanti
houdt op donderdag 29 decem-
ber van 9.00 tot 13.00 uur in
sporthal De Joffer te Voeren-
daal een toernooi voor basis-
scholieren. De inschrijving
voor dit evenement is inmid-
dels gesloten.

" LIMBRICHT - AV Unitas
houdt zondag een trimloop in
en rond het Limbrichterbos.
Het vertrek is om 10.30 uur
vanaf kasteel Limbricht. De af-
standen zijn 3*/2, 5 en 10 kilo-
meter. Inschrijven kan ter
plaatse.

" EIJSDEN - In café 't Stem-
ke, Boomkensstraat 30 te Eijs-
den gaan vanavond om 19.30
uur de nationale voorwedstrij-
den libre klein in de over-
gangsklasse van start. Morgen
en zondag gaan de partijen om
13.30 uur van acquit.

"HEERLEN - In sporthal Kal-
deborn wordt morgen en zon-
dag een zaalvoetbaltoernooi I
voor jeugdvoetballers gehou- |

den waaraan maar liefst 600
jeugdigentussen de 6 en 18 jaar
van Groene Ster, FC Hoens-
broek, Kolonia en RKHBS
deelnemen. Morgen spelen de
A-elftallen (9.00-14.30), de B
(14.30-18.00) en de C-jeugd
(18.00-20.30). Zondag is het de-
beurt aan de E-elftallen (9.00-
-20.30).

" NUTH - De landelijkerijver-
eniging Ravensbosch houdt
zondag een concours-hippique
in manege Ravensbosch aan de
Putweg in Arensgenhout. Aan-
vang 10.00 uur.

" ROERMOND - Morgen
wordt in de Jo Gerrishal van
Roermond om 14.45 uur de da-
meswedstrijd Letro/Oikos 2 te-
gen VC Voerendaal gespeeld,
om 17.00 uur gevolgd door de
hoofdmacht contra Activia. In
de Minihal Moesel van Weert
speelt Facopa/VC Weert om
17.00 uur tegen Nashua/VCG,
terwijl Bach SV om 15.45 uur
de degens kruist met Da-
tak/VCL 2 in de sporthal van
Baexem. Bij de heren is Linne
om 17.00 uur gastheer van
SEC/V en staat in de Homerhof
van Hom om 17.00 uur de der-
by tussen Hom VC en Faco-
pa/VC Weert op het program-
ma.

" LANDGRAAF - Morgen
staat in de sporthal Baneberg
van Landgraaf om 16.30 uur de
volleybalderby tussen de he-
renteams van Datak/VCL en
Miniware/HBC op het pro-
gramma. Vooraf is Datak/VCL
2 om 14.30 uur gastheer van
Olympus.

" MAASTRICHT - Morgen
staat in de sporthal De Heeg
van Maastricht om 17.30 uur de
volleybalderby tussen de da-
mesteams van Jokers VC en
Datak/VCL op het programma.

" SITTARD - Morgen staat in
de sporthal van College in Sit-
tard de volleybalderby tussen
VC Sittardia en Furos Kerkra-
de op het programma. Aan-
vang van dit duel is 16.45 uur.

" KAMPEN - Morgen houdt
de KNGB de nationale kam-
pioenschappen groepssprin-
gen voor jongens- en meisjes-
teams. Voor deze strijd hebben
21 verenigingen ingeschreven
waaronder Wilhelmina Bo-
choltz, ONA Kerkrade en de
Gulpener Turnclub.

" VENLO - Zondag houdt
damvereniging Venlo in De
Maagdenberg te Venlo alweer
voor de achtste maal in succes-
sie haar jaarlijkse internatio-
naal kerstsneldamtoernooi.
Ook dit jaar zullen weer vele
landelijke toppers aan de start
verschijnen. Aanvang 10.00
uur.

" EIJSDEN - Zondag wordt
door atletiekvereniging De
Maasrunners uit Eijsden een
internationale kerstloop ge-
houden. Hoofdmoot vormt de
17,1 km lange loop voor senio-
ren. Naast de 17,1 km loop
staan ook nog de 1 en 2,5 km af-
standen voor de jeugd op het
programma alsmede een 5,7 en
11,4 km loop. Aanvang 13.00
uur.

Van onze medewerker
LEO JASPERS

VAALS - Het forenzenbe-
staan van zwemvereniging
Vaals '75 heeft zijn langste
tijd gehad. Als alles meezit
beoefenen de Vaalser
zwemlustigen met ingang
van 23 december weer hun
geliefde sport in een eigen
Vaalser zwembad en zeg-
gen ze de Akense
Schwimmhalle Süd vaar-
wel. Aan een onzekere over-
levingsperiode die in mei
1987 inzette, toen het Vaal-
ser gemeentebestuur hand-
je-klap maakte met Bohe-
men BV en het eigen zwem-
bad van de hand deed,
komt dan een verlossend
einde.
Een einde echter met een lach en
een traan. Secretaris Joep Trott:
„Wij zijn in leven gebleven dank zij
de formidabele medewerking van
de bevriende Akense zustervereni-
gingen en het Sportamt Aachen.
Steeds zijn die mensen met ons
rond de tafel gaan zitten als de tijde-
lijke verblijfstatus (eerst drie maan-
den, uiteindelijk anderhalf jaar)
weer eens verlengd diende te wor-
den".
„Hun gastvrijheidkende haast geen
grenzen. Wij legden ons wensen-
pakket op tafel en zagen dat steeds
nagenoeg ongeschonden gehono-
reerd. En dan te bedenken dat dat
alles kostenloos ging. Daar kunnen
de Nederlandse autoriteiten nog
wel eens een voorbeeld aan nemen.
Niets dan lof dus voor de Akense
gastheren".
Joep Trott wenst ook zijn medebe-
stuurderen, leden van de technische

partij in een slecht contract z.J
wijl alle andere contracten jj
zijn. Een doublet betekent d%l
veel als: bied alsjeblieft wat a*l^dan ga je tenminste niet down- ■$
zo gaan we met onze beste v $
opvoeding, toch liever niet of
onze tegenstanders. . jP
Voor Noord was het overige*1* s
maal geen probleem, hij wi*
wieso klaver spelen, dus k^ sj

nu 6KI. Na enig aarzelen ty
Zuid, maar West had het rod* i
biet-kaartje al in zijn hand
wekte niet de indruk daar o° p
afstand van te willen doe"-
corrigeerde nog naar 6SA. ,
kreeg dus ook dat gedoublee"
Inderdaad was tot dan toe\b?' y
kele keren down gegaan. Z»*^.
dan de schoppenuitkomst S^H
nen en was meteen aan de **'a.errgonnen. Toen Oost de 2ekla^sde niet meer bekende, bleeK: a

in slag3 dat het contract zo on
baar was, want er gingnu ccn_eji.- en een schoppenslag ver ,s v"
goede Zuid echter speelde alfe^
Hij begon met de le schopP J
te weigeren! Oost speelde se ,
na en West bekende niet f*l .jl
leider speelde nu hartenaa a
keer ruiten, eindigend in a

t$
Oost had nu al 8 schoppen./»^ 9
en 1 harten laten zien. Hy " ..jM
halve maximaal 1 klaver! in
speelde Zuid nu de single*o"
uit de hand en legde in dun „n
10! Zodoende werd 6SA gew
maakt. . d*-Ü
Wat dit spel vooral leert »^ to
moeilijke beslissingen zo v_rl
gelijk moet uitstellen. O^Jte'JJklaverpositie meer zekerhei en
gen werd de le schoppensiaë kot
gerd. Zonder die manoev n
Zuid nooit te weten dat v ,-n
8-kaart heeft. De rest sp^arÜU
zich. U ziet dat ook zonder »£\flvan bovenaf soms goede r
mogelijk zyn. Al zal West aa
bestrijden.

De heer Hermans uit Sittard maakte
ons attent op een fout in de vorige
rubriek. Daarin was hij, nog wel als
ongeschoeid Carmeliet ten tonele
gevoerd met de opmerking dat ook
die vermomming hem niet aan een
zo zeer begeerde plaats in de vol-
gende ronde had kunnen helpen.
En dit laatste was toch echt wel het
geval, volgens zijn corrigerende op-
merking, waarbij hij in het midden
liet of hogere machten daarin een
rol hadden gespeeld. Als u echter
bedenkt dat zijn partner de heer
Bisschops was, dan zou het natuur-
lijk best kunnen dat een dergelijke
combinatie toch wat extra genade
heeft gekregen.

Bij het volgende spel zou u daarop
helemaal geen beroep hoeven te
doen. Toch wekte een der Zuidspe-
lers de indruk dat hij bij zijn beslis-
sing door hogerhand werd geleid.

Noord gever; NZ kwetsbaar.

Noord had een droomspel en begon
met een sterke IKI in de hoop daar
een mooie biedserie van te maken.
Oost had ook een droom, nl.
Noords droom vernietigen en bood
ineens 4Sch. Zuid kwam er natuur-
lyk in met 5H en West begon bloed
te ruiken. Dus doubleerde hij, zich
kennelijk niet realiserend dat je
nooit moet doubleren als de tegen-

Joep Trott hoopt dan ook zijn Z"V
Vaals '75 op landelijk- en kringni
veau nog eens de laagste zwemklas
se te zien ontgroeien. De trainers-
staf bestaande uit Walter Schwoll,
Monica Schwoll (wedstrijdzwem-
mers), Frans Winen, Leo Winen (re-
creatieve zwemsport en leszwem-
men), de familie Kuijper en Liza Ri-
charz (kunstzwemmers) doet er in
ieder geval alles aan om de circa
honderd leden (waaronder 25 wed-
strijdzwemmers) aan hun trekken te
laten komen.

DAMMEN
met John van den Borst

SCHAKEN
met Arno Henzen

BRIDGE
met Wiel Gielkens

" Enkele leden van dartclub Leduc uit Hoensbroek. Foto: WIM kusters
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Voorzitter Cacciatore: 'Op jacht naar Limburgse dartstitel'

Leduc pionier in Limburg

Limburgs dagblad sport



" MAASTRICHT - Voebaltrainer Lou Rie-
del vertrekt aan het eind van het seizoen bij
derde klasser RVU uit Rothem, waar hy
vier jaar actiefwas.

Grove charge einde
carrière Hilgers

Zware straf voor Willem Florack

De plaatselijke favorieten Corrie
Waiboer, Pierre Bruis en Denise Pij-
pers zullen zich op dit toernooi me-
ten met bekende ruiters als Nico
Nelissen, Henry Meyers en Peter
Houtvast.

Indoorconcours
in Arensgenhout
ARENSGENHOUT - De Landelij-
ke Rijvereniging Ravensbosch
houdt zondag in manege Ravens-
bosch aan de Putweg in Arensgen-
hout een indoor-kersttoernooi. De
wedstryden beginnen om 10.00 uur
en er wordt gesprongen in de klas-
sen B-L-M-Z. Tevens wordt er zowel
voor de klasse Beginners en Licht
als voor de klassen Midden en
Zwaar een progressief springen met
barrage gehouden.

Maastricht
etappeplaats
EUromarathon Van onze verslaggever

ATHENE/HEERLEN - Het bestuur van de Griekse topclub
Olympiakos Piraeus overweegt een klacht in te dienen tegen
de commandant van de hoofdstedelijke oproerpolitie, Nikos
Tsachilidis. Reden van de voorgenomen stap is het optreden
van de politie, woensdagavond in het Olympisch Stadion van
Athene. Toen kwam het, zoals gisteren gemeld, tijdens de be-
kerwedstrijd Olympiakos-OFI Heraklion (1-1) tot ernstige on-
geregeldheden, in het verloop waarvan tien politiemannen en
vier toeschouwers verwondingen opliepen, acht arrestaties
werden verricht en een kolossale ravage aan het interieur van
het stadion ontstond. De schade wordt geschat op 50 miljoen
drachmen (’ 700.000).

B^TRICHT - De gemeente;
beeft zich in principe

gesteld als etappeplaats
omaratnon 1989, die in de

_U<_a ttei van dat jaar wordt ge-
feri cri- Andere deelnemende ste-.

Jn °nder meer Brussel, Trier,
b°urg en Lyon.

h_n e^. weken durende Euromara-
Wk ■le drie -*aar Beleden door
>v_r Tifc werd geïnitieerd, loopt
'_H b 6,11,11 afstand van 1200kilometer
We .g*ë via Duitsland naar Zuid-
lis^-jk, waar in Cap d'Agde de fi-
le i-^* Het totaal aantaldeelnemen-
de^,6''8 is onBeveer 120°- De Se"

a^ te leggen afstand per
Hpe bedraagt 110 kilometer.

Dité *s is in Maastricht een co-
>_ Sevormd om de organiSatie
i^p c"viteiten in Maastricht als. PePlaats voor te bereiden.

Het tumult brak uit toen de wed-
strijdzeventig minuten oud was. Op
dat moment bestormden eenheden
van de oproerpolitie de tribuneom -
naar later bleek - een jeugdige sup-
porter die over de schreef was ge-
gaan, op buitenproportionele ma-
nier „tot de orde te roepen".
In een mum van tijd was de boot
aan. De politie werd met duizenden

Grift koploper
Selingers

volleybalshow
naar Limburg

"ROERMOND - Jac Weeres neemt na dit
seizoen in goede onderlinge verstandhou-
ding afscheid bij SVH. Bij deze club is hij
dan zes seizoenen als (speler)trainer werk-
zaam geweest.

" BUENOS AIRES- Rosario Cen-
tral uit Argentinië heeft de come-
back van de eeuw gemaakt. De
club stond één minuut voor tijd in
de competitie-wedstrijd tegen De-
portivo Armenio met 3-0 achter en
won desondanks. In de reglemen-
taire speeltijd werd het 3-1; in bles-
suretijd 2-3 en 3-3, waarna Rosario
bij het nemen van de strafschop-
pen het sterkste was (5-3).

jeklanten, vrijgesteld
van clubverplichtin-
gen, trainen dagelijks
vier uur en zijn hard op
weg een plaats bij de
beste teams ter wereld
te bereiken.

HEERLEN - Op 20 en
21 januari aanstaande
doet Arie Seünger's
volleybalshow Lim-
burg aan. De nationale
mannenselectie geeft
op die dagen onder re-
gie van bondscoach Dr.
Arie Selinger een spec-
taculaire topsportde-
monstratie in de vorm
van zogenaamde cli-
nics. Sessies die tijdens
een eerste - net afgeslo-
ten - serie elders in het
land borg stonden voor
stampvolle sporthallen
en staande ovaties van
enthousiaste toeschou-
wers.

LD-tips:

Amsterdam-prijs (2100 meter, acht paar-
den): 1. Baton Rouge; 2. Cas Buitenzorg; 3.
Cristine D. Outsider: Cher Wielinga.
Brussel-prijs (2100 meter, zeven paarden):
1. Cayenne Cede; 2. Brutus terLune; 3. Clio
du Nord. Outsider: Bianca Petrosia.
Luxemburg-prijs (2100 meter, zes paar-
den): 1. Camee Guapa; 2. Cid Olympic; 3.
Cay van Hoafer.
Oslo-prijs (2100 meter,zes paarden): 1. Zor-
ro V; 2, Yvette Nubar; 3. Awilka.
Rome-prijs (2100 meter, elf paarden, W5-I):
1.Charlotta V; 2. Belmondo O; 3. Chris Nor-
ton. Outsiders: Coppo d'lle en Alk G.
Parijs-prijs (1609 meter, dertien paarden,
W 5 11.Kwartet I): 1. Cherie Boszorg; 2. Ank
Westfrisia; 3. Adelman Boszorg; 4. Wirna.
Outsider: Anjo Renka.
Berlijn-prijs (1609 meter, negen paarden,
VVS-III): 1.ZefierWest; 2. Zimrod B; 3. Boris
Buitenzorg. Outsiders: Yen R en Yolita A.
Bonn-prijs (2600 meter, negen paarden,
W5-IV): 1.Wayne Express; 2. Anton Aldorp;
3. Zwaluw R. Outsider: Boy De Bloomerd.
Kopenhagen-prijs (2100 meter, acht paar-
den,W5-V): 1.Wicardo Peter; 2. Yessie Prin-
ses; 3. Yviena Odilia. Outsider: Valiant C
Londen-prijs (1609 meter, tien paarden,
Kwartet II): 1. Do Lor Als Sassy; 2. Brigitte
G; 3. Volomite S; 4.Yromi W. Outsider: Ara-
besk C

De koersavond begint om 19.00uur.

t^SBERG - Vanavond heeft
*H "N- en renbaan van Schaesberg
bav Welgevuld programma: tien
>atie riJen, zevenentachtig combi-
**<ie k zeer behoorlijke gemid-
Sr ri .etting werd mede bereikt°«lf*i?e, inbreng van een twintigtal'„ 81sche dravers.
Vlte Grift, die in het afgelopen
"J^s- lnd zijn achterstand in het
*I)'rj ittnent van de beroepsrijders
fifitl e e Smeding aanzienlijk verkl-

ei ♦
°mt uiteraard weer met vele

jfer( je,;en in de baan. Daarbij het
srL.- I*^ de „onmogelyke" naam
WAlsSassy.
ït et. Deroepsrijders, bijgewerkt
Sm 1*1*31 woensdag, 14 december:'.9. lng 198 overwinningen; Grift
Xu0/111*2 de Wrede 161; Van
n*-. opborg 99; Dooper 96; Lange-
iW, Huub Schoonhoven 87;
"1. 71; Velis 67; Mollema
Ofste \ n het buitenland behaalde
mf_ Waatsen zijn meegeteld. Voor
«^s J'aren er dat vierentwintig.
«Wmeding en Mollema boekten

k P zeventien, tien en één.

Met een aantrekkelijke
formule van technisch
hoogwaardige trai-

In Athene worden de geruchten
sterker Zamaras op korte termijn
naar Panathinaikos getransfereerd
wordt. Voor het team van de Lim-
burgse trainer Gêne Gerards bete-
kent het vertrek van Zamaras een
aanzienlijke verzwakking.
Gerards zelf zag zyn ploeg in Athe-
ne niet aan het werk. OFl's oefen-
meester wordt deze dagen in het
Academisch Ziekenhuis van Maas-
tricht onderzocht op hartklachten.

Ondanks de aanwezigheid in het
team van de 'Man van Achttien Mil-
joen', de Hongaar Lajos Detari,
slaagde Olympiakos er niet in zich
voor de kwartfinales in het beker-
toernooi te plaatsen. OFI dat de
heenwedstrijd opKreta met 2-0 had
gewonnen, sleepte in Athene een
1-1 gelijkspel uit het vuur. Voor
Olympiakos scoorde Alexiou in de
20ste minuut. OFl's produktiefste
speler, Zamaras, egaliseerde twee
minuten voor derust.

Het bestuurvan Olympiakos gaf na-
dien een verklaring uit, waarin staat
dat de politie zich te buiten is ge-
gaan aan excessief geweld. Olym-
piakos wil uitgezocht zien wie hier-
voor opdracht heeft gegeven en eist
dat strafmaatregelen genomen wor-
den tegen de schuldigen. Door ver-
slaggevers van Atheense kranten
aangesproken over zijn rol in de
ontluisterende incidenten, beperkte
de commandant van de 'ordetroe-
pen', Tsachilidis, zich tot dereactie
dat zijn naam haas was en hy van
niets wist.

losgerukte plastic stoeltjes en ande-
re voorwerpen bekogeld en maakte
op haar beurt rijkelyk gebruik van
traangas en gummiknuppel. Pas
drie uur na de wedstryd die overi-
gens vlekkeloosverliep, was derust
hersteld.

De demonstraties vin-
den opvrijdag 20 janua-
ri plaats in het Natio-
naal Sportcentrum te
Sittard van 19.00 tot
22.00 uur en op zater-
dag 21 januarivan 10.00
tot 13.00 uur in de fon-
kelnieuwe sporthal
Randwijck (bij het
MECC) van Maastricht.
Toegangskaarten kun-
nen worden aange-
vraagd bij Karel Jan-
sen, Kan. van Nuys-
straat 52 te Schinveld,
tel. 045-270255.

als doelstelling het ver-
werven van fondsen
om de opvang en oplei-
ding van jeugdige vol-
leybaltalenten in deze
regio nieuwe impulsen
te verschaffen.

De clinics zijn naar
Limburg gehaald door
het projectteam Volley-
bal Promotie Limburg,
een initiatiefgroep met

ningsfacetten, voorzien
van deskundig com-
mentaar en aanstekelij-
ke showelementen,
houden Selinger en zyn
team contact met de
achterban. „Terug naar
de basis," is het motto
waarmee de Ameri-
kaanse oefenmeester
met doorslaand succes
goodwill kweekt in
eigen land. De Oran-

Walliser snelste
in Altenmarkt

"HELSINKI - De Finse rallykam-
pioenMikael Sundström is betrapt
op het gebruik van verboden sti-
mulerende middelen. Volgens een
bekendmaking van de Finse auto-
sportfederatie is Sundström posi-
tief bevonden bij controle na af-
loop van deTeboil-rally. In de uit-
slag van de wedstrijd is zijn naam
geschrapt. Er zouden sporen van
ephedrine in de urine van de cou-
reur zijn gevonden. Zijn diskwalifi-
catie kost hem vijftien punten, hij
blijft echter in het bezit van de na-
tionale titel. Het is de eerste do-
pingzaak in de geschiedenisvan de
Finse autosport.

" DEN BOSCH -Den Bosch heeft
voor de finalepoule van het toer-
nooi om de Europese basketbalbe-
ker met 83-80 gewonnen van CSKA
Moskou. Bij rust stonden de Bos-
schenaren met 44-43 voor.

" TIBLISSI - De Sovjetunie wil
niet alleen het voetbal professiona-
liseren, maar ook de bokssport.
Ruud van der Linden, in Tiblissi
aanwezig voor de begeleiding van
Albert Cuyp-bokser Raymond Jo-
val, kreeg tot zyn niet geringe ver-
bazing het verzoek contacten te
leggen met de Europese boksunie.
Enkele Sovjetrussische boksers,
die uitkwamen bij de Olympische
Spelen in Seoul, zouden belang-
stelling hebben prof te worden.

ALTENMARKT- De Zwitserse Ma-
ria Walliser heeft de afdaling in de
Oostenrijkse plaats Altenmarkt, tel-
lend voor de wereldbeker, gewon-
nen. De wereldkampioene van 1987
maakte een tijd van 1.35,23. Ze ver-
wees de Oostenrijkse Veronika Wal-
linger, die eentiende seconde lang-
zamer was, naar de tweede plaats.
Derde werd de Zwitserse Michela
Figini in 1.35,35.

Het was de tweede afdaling voor de
wereldbeker dames van dit seizoen
en de vierde wedstrijd in totaal. In
de loopbaan van Walliser was het de
elfde overwinning in het circuit
voor dewereldbeker. Figini had hal-
verwege nog de beste tussentijd. Ze
moest echter in het tweede deel van
het parkoers terrein prijsgeven. De

Zwitserse heeft nog wel de leiding
in het klassement om de wereldbe-
ker.

Uitslag afdaling: 1.Walliser(Zwi) 1.35,23, 2.
Wallinger (Oos) 1.35,33, 3. Figini (Zwi)
1.35,55,4. Sadleder (Oos) 1.36,22, 5. Stangas-
singer (Oos) 1.36,35, 6. Steinebrunner (Zwi)
1.36,39, 7. Krenn (WDI) 1.36,57, 8. Kirehler
(Oos) 1.36,59, 9. Kobelka (Can) 1.36,66, 10.
Lodzinja (Sov) 1.36,69.
Stand wereldbeker: 1. Figini 49 punten, 2.
Merle (WDI) 37, 3. Gerg (WDI), Maier (Oos),
Mösenlechner (WDI) en Wachter (Oos) 35.
Stand wereldbeker afdaling: 1. Figini 40
punten, 2. Wallinger 31, 3. Walliser 30,4. Mö-
senlechner 20, 5. Gerg en Sadleder 19.

Oefenvoetbal
Eikenderveld -Weltania 2-2

Turbo’s Tobsport

doordikbruynestyn

Volgens de heer Van Nimwegen
van de KNVB heeft de Tucht-
commissie gezocht naar een mo-.
gelijke bewijslastvoor het opzet-
telijk toebrengen van letsel door
Florack. Vanwege niet eenslui-
dende beweringen heeft men
geen opzet bewezen geacht. Niet-
temin werd Florack toch met een
grotere staf opgezadeld dan ge-
bruikelijk. „Dat vind ik een bij-
zonder hoge strafvoor zon over-
treding", meent Willem Florack.
„Het was een correcte sliding en
ik speelde de bal. Ik heb in vier
of vijf jaar geen enkele kaart ge-
zien en nu word ik zo gestraft. Ik
moet nog met het bestuur van
Centrum Boys overleggen of ik
dit moet aanvaarden".
Overigens was het duel tussen
Heilust en Centrum Boys zwaar
beladen. Na het incidenbt onder-
brak de scheidsrechter de wed-
strijd voor een afkoelingsperio-
de. Na zijn terugkeer van het zie-
kenhuis werd Miljan Hilgers,
evenals zijn vader, bedreigd door
een speler van Centrum Boys.
Beiden willen echter over deze
zaak niks meer kwijt.

" De gedupeerde Miljan
Hilgers zal wellicht nooit
meer kunnen voetballen.

Foto: DRIES LINSSEN

W, *an onze medewerker
fyj^KRADE - De KNVB heeft
voetL m Florack van amateur-
voor^-ub Centrum Boys

Vi^f wedstrijden geschorst.
Weda^k haalde onlangs in de
C'-iJd tegen Heilust zijn te-
ge0o ,nder Miljan Hilgers op on-
WeMr*°°fde wijze onderuit en
VqJ? voor het vergrijp door de
ïfy, Dalbond zwaar gestraft. Een
\[_ -^nde schorsing - gebruike-
lijk *ordt een speler voor derge-
strÜH ar fe*t voor twee wed-
".<_d[ aan de kant gezet - , die
b*i 6f

e tot stand kwam door een
W Van het Heilust-bestuur, dat
gfovniet alleen opwond over de
Voor^. charge van Florack maar
■«typ t

over de gevolgen die de
*UIL Uur voor Miljan HilgersVjfn hebben.
&UjJ^jHilgers: „Mijn knie ligt in
stek" - ekruisbanden en binnen-
<i_ .niebanden zijn afgescheurd,
kfa ,'-Jitenste meniscus en het
Cbjen zijn kapot. De dokto-
St en my gezegd, dat ik
'*-ri e meer zal kunnen voetbal-
'""ijn n dat ik misschien ook in
Vd' Werk blijvende hinder zal
*°'nd -lnden* Ik moet in totaal
«e*i rie maanden in het gips zit-

e aarna een minimale revali-
«toestvan twee maandenvolgt. Ik
i^ien de boop, dat ik mis-
QaH_. . toch ooit weer kan voet-
É
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Rentree Driessen
Reginald Thai en Jean Maas geschorstMAASTRICHT - Na twee maan-

den afwezigheid vanwege een
disciplinaire schorsing maakt
Huub Driessen vanavond (aan-
vang 19.30 uur) in De Geusselt
zijn rentree in de hoofdmacht
van MW. Tegenstander is RKC,
dat evenals de Maastrichtse
ploeg afgelopen zomer naar de
eredivisie promoveerde.

SPORT KORT

Trainerscarrousel

GRONINGEN - In Groningen
wordt van woensdag 21 tot en met
vrijdag 30 december het twaalfde
open internationale schaaktoernooi
gehouden. Nieuw in de opzet is de
invitatie grootmeestergroep. Daar-
aan zullen meedoen de Russische
topschakers Ehlvest en Khalifman,
de Engelsman Nunn, de Tsjech
Ftacnik, de Israëliër Greenfeld en
het 15-jarige Franse wonderkind
Joel Lautier. Voor Nederland zijn
nationaal kampioen Rudy Douven
uit Limburg, kandidaat-grootmees-
ter Jeroen Piket en de noorderlin-
gen Joris Brenninkmeyer en Erik
Hoeksema van de partij.

Douven in
schaaktoernooi

Groningen

MW-trainer Frans Körver kan
vanavond geen beroep doen op Frans Körver weet nog nietwelk " MW speelt vanavond zijn

Huub Driessen zal in elk geval
van de partij zijn. Frans Körver:
„Daar hoef ik niet geheimzinnig
over te doen. Huub is een goede

Selectie MW: De Haan, Linders, Arts
Quaden. Vincent, Driessen, Schuman
Delahaye, Vanderbroeck, Frangois, Ver-
beek, Thewissen, Van de Boom, Mauri
ce Benneker, Meijers, Roumans.

" Behalve de MWers Maas en
Thai werden door de strafcom-
missie van de KNVB nog zeven
voetballers voor éen duel ge-
schorst: Van Ham (AZ), Vro-
mans (Eindhoven), Metgod
(Feyenoord), Tol (Telstar) en Ver-
hagen(VW) voor een derde gele
kaart, Tular (De Graafschap) en
Van der Laan (SVV) voor de vijf-
de maal geel.

Na een sterke start kwam de
Waalwijkse club de laatste we-
ken terecht in de hoek waar de
klappen vallen. De Brabanders
hebben op dit moment drie pun-
ten meer dan MW en zijn dus
ook volop in de strijd om de de-
gradatieplaatsen verwikkeld.

Reginald Thai en Jean Maas, die
vanwege hun derde gele kaart
automatisch geschorstzijn. John
de Jong is wegens een blessure
niet van departij. Ook Hans Vin-
cent is nog niet helemaal fit,
maar de medische staf van de
Maastrichtse club heeft goede
hóóp de aanvaller tijdig
speelklaar te krijgen.

team hij de grasmat opstuurt. „Ik
wil weten of Schapendonk bij
RKC speelt. Als dat niet het ge-
val is verschijnt Hoekstra name-
lijk in de punt van de aanval. Af-
hankelijk daarvanwil ik mijn elf-
tal nog aanpassen".

voetballer en ik heb niet veel te
kiezen gezien de erg smalle se-
lectie". Een samenvattingvan de
wedstrijd is vanavond te zien in
KRO's Brandpunt.

laatste wedstrijd voor de winter-
stop. Morgenvroeg traint de se-
lectie nog een laatste keer. Zon-
dag staat een feestelijk samen-
zijn op St. Pieter op het program-
ma. Daarna heeft de selectie vrij-
af tot maandag 2 januari. Op za-
terdag 21 januari hervat MVV de
competitie met een thuiswed-
strijd tegen landskampioen en
Europacupwinnaar PSV.

Blauw Wit
stuit op

nieuwkomer
Uj lt. ~ln de eredivisie zaalhand-■ °KI de heren speelt landskam-
iw!i antum/Blauw Wit morgen,
ie Sa S. om 20.30 uur in sporthal
len iamen tegen promovendus
jj'gelo. Koploper Herschi/V en L
E, °P bezoek bij Hermes in Den
£*? (20.10 uur), terwijl VGZ/Sittar-
___.r Utrecht om 20.00 uur tegen
E*esluiter UDSV moet aantre-
(ij .
Bnri dames gaat Vonk/Mosam
liiCg °P bezoek bij VenK in Gro-
Eii/V AanvanS 1500 uur. Her-

__*.. en L heeft Europacup-ver-
►op n ?Ben en speelde afgelopenCh ag al te«?en SEW- Zondag-

">« om 20.30 uur speelt de Ge-
■%ï. " oeg in Esch sur A 126116 de
kcun t? de eerste ronde van Euro-
fe il ernooi tegen HC Bascha-
kenL , eerste duel won de Ge-'ie Ploeg met 29-3.

*v 0 (un!?,e heren zondag: Holbox.Swift-
N-Lalo ' Jo Ge*T'shal Roermond); Lo-kijtl?.ll 05.00, Venlo); Tongelre-
St_ dla 2 (13*>°. Eindhoven). Dames
'tortel?; VGZ/Sittardia-DWS (20.30,
'M-J-ft m Sittard). Zondag: DVC-Hol-N w (1430' Eindhoven); Velo-Bevo
J«on'n J"ateringen); Animo-Auto CauboNelbu 0'RiJswiJk); EMM-Caesar (13.30,

Gerards’ OFI Heraklion schakelt Piraeus uit

Olympiakos klaagt
oproerpolitie aan

" Blik op de
ravage in het
Olympisch Stadion
van Athene.
Sintelbaan en
tribunes zijn
bezaaid met de
restanten van
losgerukte plastic
stoeltjes en andere
voorwerven.

MAZATLAN - Vier spelers uit de
Sovjetunie hebben zich in de Mexi-
caanse stad Mazatlan geplaatstvoor
de halve finales van het toernooi om
de wereldtitel Active Chess, snel-
schaken met een uur bedenktijd.
Het kwartet bestaat uit oud-wereld-
kampioen AnatoliKarpov, Vladimir
Toekmakov, Viktor Gavrikov en
Jaan Ehlvest. Het toernooi wordt
zaterdag besloten. De winnaar mag
rekenen op 50.000 dollar (bijna
100.000 gulden), nummer twee
krijgt de helft.

Vier Sovjets
in halve finales
WK snelschaak

Uitslagen: Karpov (Sov) - Dzindzisjasjvili
(VSt) 2 1/2-1 112,Toekmakov (Sov) - Vaga-
nian(Sov) 2 1/2-1 1/2, Gavrikov (Sov) - Kal-
lai (Hon) 2 1/2-1 1/2, Ehlvest (Sov) - Dlugy
(VSt) 2 1/2-1 1/2.
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