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Amerikaans bedrijf
naar Zuid-Limburg

Van onze
redactie economie

MAASTRICHT- De In-
dustriebank Liof is er
zeker van dateen Ame-
rikaanse bedrijf bin-
nenkort beslist een ves-
tiging in Limburg te
openen.

Officieel moet de direc-
tie van Caddock Elec-
tronics in Californië
nog een keuze maken
tussen Nederland en
Duitsland als ' vesti-

gingsplaats, maar pro-
jectmanager C. Palm
van het Liof schat de
kansen van Limburg
zeer hoog in. Caddock
maakt elektronische
weerstandjes en is op
haar terrein, aldus het
Liof, een toonaange-
vende producent.

De onderhandelingen
met Caddock zijn in een
vergevorderd stadium.
De Oostelijke Mijn-
streek is genoemd als
vestigingsplaats, maar
de definitieve lokatie
heeft Liof nog niet be-
kend gemaakt. Twee
plaatsen komen in aan-

merking, maar ook hier
is nog geen definitief
besluit genomen.
Kerkrade was een van
de weinigen die giste-
ren van het bericht op
de hoogte was. Cad-
dock heeft belangstel-
ling getoond voor het
Kerkraadse ipdustrie-
terrein Dentgenbach.
Met de komst van het
bedrijf zijn 50 tot 70
nieuwe banen gemoeid.

" zie verder
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Nog geen besluit
over 'Beek'

DEN HAAG - Premier Lubbers
gaat opnieuw met het provinciaal
bestuur van Limburg overleggen
over de aanleg van de oost-west-
baan op Maastricht Airport. Op de
wekelijkse vergadering van het ka-
binet is gisteren zoals verwacht
geen beslissing genomen over die
aanleg. Het kabinet besprak het
vraagstuk in een eerste ronde. Lub-
bers zei op betrekkelijk korte ter-
mijn een beslissing te verwachten.

Schatkistmist
12miljard door

belastingfraude
Fhatuf.^AN - De Nederlandse

b f .een" vorig jaar als gevolg
fcltj astingfraude twaalf miljard
I^JJ schade geleden. Dat heeft de
■U. p u£^ van de Fiscale Inlichtin-
WLn °DSPoringsdienst (FIOD) in
WJ11' mrH. Haverkamp, giste-meegedeeld.
Weri.'nderri p zei dat één °P de drieemers tegenwoordig moeite'e °m zich aan de regels houden;
Sth uliere belastingplichtige
Nteni

et geen probleem zijn hand-
Pr VnJ1^ *e zetten onder een formu-
Pf da

V v!se gegevens. Hij ziet zich-

|%ar alarD'J niet als een crimineel,a's een belangenbehartiger;

Jl4rjn^arnP gaf verscheidene ver-win J>en voor de omvangrijke be-
Wgaude- Zo erkende hij dat de
Ni* g te ingewikkeld is. Bo-
Se „ Wordt de belastingdruk te

Sm», haverkamp is de groep van
'V_? Ige belastingfraudeurs,NeTcc de FIOD zich bezighoudt,
Se _m hand te houden- Van'
:Vt hi grote toename van fraude
Sdien t ngen- wordt de belas-
Jjet KnlB volgend jaar uitgebreid
\ u mensen naar een totaal van

Hetweer
fee!TlG WEER
I.e £" mati_e tot vrij krach-
Htin nd Uit zuidwestelijke
V°chti’ Wordt vrij warme en
Nar; lucht aangevoerd
i°i»t Veel bewolking voor-
<«htP daaruit af en toe wat
'l de e.gen of motregen valt.
Cei-}odm,ddag zullen de droge
'ajteinS overneersen. De mid-lot ln eratuur kan °P|oPen

eraden- °ok de komende
?*nrtuVerandert er niet veelvoo U weertype.
L.feffenHCtUele informatie be"

unt i.u het weer in LimburgVaxL bellen 06-91122346.

»iaa„p: 08.46 onder: 16.31
Mn_ P: 1512 onder: 08.37JoJJOKN:"O* °8-47 onder: 16.32n°P= 16.15 onder: 09.36

EG bepleit
rookverbod

BRUSSEL - De Europese Com-
missiewil dat alle EG-landen het
roken in publieke ruimten gaan
verbieden. Omdat de wetgeving
op dit punt in de lidstaten nogal
sterkverschilt, heeft deCommis-
sie gisteren een voorstel gedaan
om de bepalingen van dergelijke
rookverboden in de hele EG ge-
lijk te trekken.
Volgens de Commissie zijn er
voldoenderedenen om in de hele
EG tot een rookverbod in publie-
ke ruimten te komen. Volksge-
zondheid is er daar een van, maar
ook veiligheid. De Commissie
wijst erop dat de brand in de
Londense metro, die eerder dit
jaar tientallen mensen het leven
kostte, het gevolg was van een
weggegooide sigaret.

Een rookverbod in publieke
ruimten wordt blijkens een en-
quête van de EG door 77 procent
van de 12.000 ondervraagden in
alle EG-landen gesteund. Zelfs
tweederde van derokers is voor-
stander van zon verbod.

De EG kan zoiets overigens niet
opleggen. De Commissie doet
slechts een aanbeveling, de lid-
staten zullen zelf hun wetgeving
op dit punt moeten aanpassen.

Chemieconcern overweegt in beroep te gaan

EG legt DSM negen
miljoen boete op

BRUSSEL/HEERLEN - De
Europese Commissie in Brus-
sel, het dagelijks bestuur van
deEG, heeft gisteren DSM een
boete opgelegd van negen mil-
joen gulden. In totaal werden
23 bedrijven in de petro-che-
mische sector beboet voor een
bedrag van 140 miljoen gul-
den.
De bedrijven krijgen die
boetes omdat ze tegen de re-
gels van het Europese verdrag
in aan kartelvorming hebben
gedaan. Zo heeft DSM volgens
de commissie prijsafspraken
gemaakt over bepaalde kunst-
stoffen.

Het onderzoek naar de kartelvor
ming is al een langlopende zaak

Een woordvoerder van het chemie-
concern in Heerlen kon gisteren
nog niet op de uitspraak ingaan. Het
bedrijfwil eerst de motivatie van de
EG-commissie afwachten, en zal
dan bekijken of het in beroep gaat
bij het Europese Hof van Justitie in
Luxemburg.

Bij de gestrafte bedrijven bevinden
zich verder Shell, Hoechst, DOW,
BP, Bayer en BASF. Shell krijgt
boetes tot een totaal van bijna vier
miljoen gulden. De 23 bedrijven
hebben in de loop van de achterlig-
gende jaren met elkaar prijskartels
gevormd of de markt verdeeld (of
beiden) voor twee produkten: po-
lyethyleen met een lage dichtheid
en polyvinylchloride (PVC).

De twee kartels kwamen aan het
licht toen de Commissie onderzoek
begon te doen naar bepaalde ge-
bruiken in de polypropyleensector.

Aan de bedrijven die deelnamen
aan het polyethyleenkartel werden
boetes opgelegd voor een totaal van
ruim 54 miljoen gulden. De deelne-
mers aan het PVC-kartel kregen
boetes-voor een totaal van ongeveer
86 miljoen gulden.

" Een brokstuk
van de
neergestorte
Boeing jumbo 747
van de
Amerikaanse
luchtvaart-
maatschappij
Panam ligt voor
de vlammenzee in
het Schotse stadje.
Het centrum van
Lockerbie was
volgens
ooggetuigen
vergelijkbaar met
de chads na een
bombardement in
oorlogstijd. Er
woeden enorme
branden in de
stad. Een
brandweerman
noemde het
inferno erger dan
dat op het
Noordzee-olie-
platform Piper
Alpha.

Sociaal plan
V &D rond

UTRECHT - De directie van de
Vroom en Dreesmann-warenhuizen
en de vakbonden hebben gisteren
na maandenlange onderhandelin-
gen overeenstemming bereikt over
het sociaal plan ter begeleiding van
de reorganisatie. Het plan voorziet
in verschillende maatregelen voor
oudere werknemers, in- en externe

herplaatsing en her-, om- en bij-
scholing. Aanvankelijk zouden
1.400 arbeidsplaatsen verdwijnen,
met 950 gedwongen ontslagen.

Volgens het sociaal plan komt er
een eenmalige VUT-regeling voor
werknemers van 61 jaar(normaal is
de VUT-leeftijd 62,5 jaar) en een uit-
tredingsregeling voor 59- en 60-jari-
gen. Voor werknemers van 55 jaar
die door de reorganisatie hun baan
verliezen, zal V &D proberen elders
binnen het Vendex-concern werk te
vinden

Jumbojet stort op dorp Alle 258 inzittenden bijna zeker gedood

Luchtramp boven Schotland
"ta a - Alle inzittenden van een Boeing 747 van de Ame-
i^Jtse luchtvaartmaatschappij Pan Am, die gisteravond
L stortte bij het Schotse stadje Lockerbie, zijn bijna zekerpórd leven gekomen. Het toestel had 258 mensen aan
rot bevreesd wordt dat niemand in het toestel de ramp
hii °Verleefd. Het toestel kwam terecht op verscheidene
L etl en een benzinestation. Er deed zich een enorme explo-
L °°r. Hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen was gis-
kjon d nog niet bekend. Tientallen mensen uit Lockerbie

ten naar ziekenhuizen worden afgevoerd.

De Jumbojet, vlucht 103, was van de
Londense luchthaven Heathrow
voor een vlucht naar New Vork op-
gestegen. Er waren 258 beman-
ningsleden en passagiers, onder wie
drie kinderen, aan boord. Of daar
Nederlanders onder waren, was gis-
teravond nog niet bekend. Wel is ze-
ker dat de meeste passagiers van
vlucht 103 Amerikanen waren die
ter gelegenheid van de kerstvakan-
tie naar huis terugkeerden. Een van
de passagiers was een hoge VN-be-
ambte.

Om even na acht uur verdween de
jumbojet boven Schotland van de
radarschermen.De precieze oorzaak
van de ramp was gisteravond nog
vastgesteld.

Ooggetuigen zeiden dat het toestel
eerst tegen een heuvel vloog op vijf
kilometer afstand van Lockerbie.
Daarna scheerde het zwaar bescha-
digd de stad in.'Een deel van het in
tweeën gebroken, brandende toe-
stel kwam terecht op een benzine-
station langs de autoweg van Carlis-
le naar Glasgow waaraan ook Loc-
kerbie ligt. Het verpletterde een
reeks woningen en het benzinesta-
tion. Een enorme vuurzee, die hon-
derden meters omhoog schoot was
het gevolg. Huizen werden met de
grond gelijk gemaakt. Brokstukken
van het vliegtuig werden verspreid
over een grote oppervlakte.

Sommige getuigen zeiden dat twee
vuurballen uit de hemel kwamen
vallen. Dat leidde tot speculatie
over een botsing tussen twee vlieg-
tuigen. Maar luchtvaardeskundigen
hechten meer geloof aan de moge-
lijkheid van een ontploffing aan
boord van de Panam-jumbo. De
Schotse luchtverkeersleiding heeft
geen melding gemaakt over de aan-
wezigheid van twee toestellen in de-
zelfde luchtcorridor.
Het is het grootste vliegtuigongeluk
sindseen raket van de Amerikaanse
kruiser Vincennes op 3 juli in de
Perzische Golf per abuis een Airbus
van de Iraanse luchtvaartmaat-
schappij neerhaalde.

Van Eekelen en
Van der Linden
onderscheiden

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Voormalig minis-
ter van defensie Van Eekelen en
oud-staatssecretaris Van der
Linden van buitenlandse zaken
hebben gisteren een koninklijke
onderscheiding gekregen.

Tijdens het kerstdiner van het
kabinet werd Van Eekelen on-
derscheiden tot grootofficier in
de Orde van Oranje-Nassau. Van
der Linden werd benoemd tot
ridder in de Orde van de Neder-
landsche Leeuw.
Het is in Nederland gebruik dat
bewindslieden na hun aftreden
koninklijk onderscheiden wor-
den.
De. twee ex-bewindslieden tra-
den twee maanden geleden af na
een voor hen vernietigend rap-
port over het nieuwe, fraudebe-
stendige paspoort.
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NAVO wil
minder
nucleair
geschut

Van onze correspondent

DEN HAAG - NAVO-opperbevel-
hebber generaal John R. Galvin
meent dat de Alliantie het aantal
stukken nucleair geschut 'aanzien-
lijk' kan verminderen. Dat is afhan-
kelijk van een besluit om de verou-
derde Lance-raket door een modern
wapen te vervangen. Het zou in feite
betekenen dat de NAVO het aantal
gevechtsveldwapens beperkt,
yens wordt het bereik van de o
gebleven korte-afstandswapens
vergroot.

Galvin wilde nog niet zeggen
hoeveel stukken nucleair geschut
het gaat. Het 'aanzienlijke' aantal
zou aanvaardbaar zijn voor de lid-
staten, aldus Galvin. Het voorstel
vormt een onderdeel van de
cleair weapons requirement study'.
die elke twee jaarwordt opgesteld
Het rapport wordt half januari
wacht.

Vooral door West-Duitsland en
derland wordt al geruime tijd .
gedrongen op een vermindering
van het aantal nucleaire gevechts-
veldwapens. Deze worden alge-
meen gezien als wapens die dt
cleaire drempel verlagen. Voak
West-Duitsland geldt verder dat d|t
geschut, met een bereik van hoog-
stens dertig kilometer, alleen maar
doelen op Duits grondgebied kan
raken.
De NAVO (inclusief Frankrijk cm
Spanje) beschikt over in totaal 2.700
stukken nucleair geschut. Het War-
schauPact heeft in het gebiedtot dé
Oeral zon 6.300 stukken opgesteld;
Galvin zei verder er zeker van tt
dat de Verenigde Staten in 1989 niet
zal besluiten tot vermindering van
het aantal in Europa gelegerde troe-
pen.
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Voorverkoop duurt voort
bij Carita

in Heerlen en Maastricht
Onze succesvolle voorverkoop: bijna alles halve
prijs, was enorm. Daarom laten wij u nog enkele
dagen voor de feestdagen profiteren.

Grote merken - kleine prijzen
en bl|na alles halve prijs

Kom ti|dig want op=op Vele groeties van Carita
en haar medewerkers

CARITA
The boutique with the best choice

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

P.S. Verder wensen wij u prettige
kerstdagen en een voorspoedig 1989.

Morgen, vrijdag 23
december zijn onze
kantoren v.a. 12.30 uur
GESLOTEN.
Advertenties voor
zaterdag 24 december
moeten op heden donderdag
22 december om 16.00 uur in
ons bezit zijn

Limburgs Dagblad

Russenbezoeken
consumentenbond
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Schotland

-de lood/ca is prima...

(ADVERTENTIE)
'

KERST
OUDEJAARS
KERMIS
Een groot overdekt gezellig
evenement voor het hele
gezin, met o.a. circus Bongo,
zon 35 kermisattrakties, een
markt enz. enz.

Ie KERSTDAG T/M
30 DECEMBER
Openingstijden:
12.00-23.00 uur elke dag.

____-^^!_y^x_____s^

FfffecC Maastricht

(ADVERTENTIE)

= Ledenmededeling ;
I CASINO LANDGRAAF j

H Limburgs mooiste speelpaleis '
i heeft vanavond voor u een daverend optreden van

George McCrae
= de nieuwe vorm van uitgaan ■I CASINO LANDGRAAF \
n Daarnaast de gelegenheid om te spelen op debefaamde 24 en "■ 3€ observatieroulette. Speelfiches vanaf 1 gulden.

! Wij heten u van harte welkom in Casino Landgraaf. !
i U weet wet, die met die loper... ü

i CASINO LANDGRAAF !
! 24 uur pm dag open! !

" Moltweg 82 te Landgraaf. Tel. 045-315080. ü



kunst

In de theaters
KHRKRADE - Tweede Kerstdag
geeft Tjeu Zeyen in de Abdijkerk
van Rolduc een orgelconcert. Hier-
aan wordt meegewerkt door Yvon-
ne Nijsten (zang) en Rene van Gef-
fen (blokfluit/hobo). Op het pro-
gfamma, dat om 15.00 uur begint,
staan werken van D'Aquin, Sam-
martini, Cornelius, Frank en Bach.

HEERLEN - In de stadsschouw-
burg concerteren maandag K.H.M.
St. Pancratius en Kinderkoor de
Botterblumkes Er worden inter-
nationale kerstliederen van diverse
componisten uitgevoerd. Aanvang
12.30 uur. Dinsdagmiddag om
14.30 uur staat de familievoorstel-
ling Moeder in de wolken door het
gezelschap Mevrouw Smit op het
programma. Oude Nieuwe Vrien-
den, een muzikaal blijspel van Jos
Brink en Frank Sanders, wordt
woensdagavond om 20.00 uur uit-
gevoerd. Donderdagavond om
20.00 uur geeft de bekende groep
The Nits een popconcert.

MAASTRICHT - In de stads-
schouwburg presenteert Tineke
Schouten vanavond haar Wan
Woeman Sjow. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag om 14.30 uur en 19.30
uur en zondag om 13.00 uur en
14.30 uur speelt Het Vervolg in zijn
eigen zaal in het Generaalshuis
een klein toneelspel, De Kerstmaal-
tijd, naar een verhaal van Godfried
Bomans. Maandagmiddag om
12.30 uur concerteert de pianist

Jean Franssen in de Redoute. Hij
speelt werken van Chopin. Woens-
dag- en donderdagavond staat in
de stadsschouwburg Een fijn span
op het programma. Deze klucht,
met o.a. Joop Doderer, Leontine
Ceulemans en Hans Boskamp, be-
gint om 20.00 uur.
ROERMOND - Woensdag om
15.00 uur en 20.00 uur treedt in de
Oranjerie Cirque d'Hiver op.
SITTARD - Maandagmiddag om
12.00 uur verzorgt de Ritmic
Group Schinveld in de stads-
schouwburg een Kerstconcert (uit-
verkocht).

# Tineke Schouten, vanavond
te gast in Maastricht.

Danscompagnie
Limburg pioniert
in 'Bruiloftsmaal'

MAASTRICHT - 'Bruiloftsmaal', in de
choreografie van de Italiaan Roberto
Castello, werd gedanst in de Stads-jschouwburg van Maastricht. Een choreo-
grafie die gebaseerd is op gebaren. Een
Jstuk, opgehangen aan een verhaal, sim-
pel genoeg om zonder woorden te begrij-
pen, zoals in een stomme film. Zo stelt de
jchoreograaf. Maar een kleine toelichting
betreffende dat verhaal in het program-
jna zou de ingang tot het dansstuk toch
gemakkelijker hebben gemaakt. Zó ver-
evend is de toeschouwer niet met dans-
producties dat hij door regelmatige con-
frontatie snel genoeg voldoende inzicht
Jieeft.
JDanscompagnie Limburg, met Jan van

Opstal als voorvechter in een damsarme
provincie, en Elsa van der Heyden in zijn
vaarwater, poogt al een aantal jaren
theaterdans van de grond te krijgen in
Limburg. Niet zo eenvoudig, een theater-
dansopleiding Is hier immers niet. Voor
het eerst werken de pioniers nu met een
gast-choreograaf en met gast-dansers:
Charles Corneille, Wies Merkx, Benno
Voorham en Leah Jacob. Het verhaal be-
gint met een flash-back, een dode stapt
uit zijn kist om dat verhaal, mede, gestal-
te te geven. Een familiedrama is het, dat
op ons een 'Italiaanse' indruk maakt, met
zijn familiegeruzie en vrouwengekweb-
bel, met de eer' van de familie als inzet
en een moord tot slot, die een ongeluk

lijkt. Dat brengt de dode dan ook weer te-
rug in zijn kist, waarmee de opvoering
een logische afronding krijgt. De muziek
bij het verhaal, gecomponeerd doorArtu-
ro Annechino, heeft er een belangrijke
functie in. Het patroon ontrolt zich lang-
zaam, het drama is ook niet van humor
ontbloot. Huilen en lachen geven het een
menselijke toets. Naar het einde toe wor-
den de bewegingen dynamisch en dan
krijgen we echt te zien dat er een dans-
groep aan het werk is en het niet alleen
om beeldend theater gaat. In zn geheel
best indrukwekkend. Als wij iets mochten
wensen zouden wij de belichting, die op
'sfeer' is afgestemd, graag 'n tikje helder-
der zien ingesteld, om de bewegingen,
de essentie van dans, beter te kunnen
waarnemen. Met het licht zou so wie so
meer te bereiken zijn geweest. Nu bleef
het een beetje schimmig.

Bedoeling is de dansproductie vijftien
maal in Limburg te presenteren, vervol-
gens in Nederland en op zomerfestivals
in Italië. Op 13 en 14 januari treedt de
Danscompagnie op in het Generaalshuis
aan het Vrijthof, in februari is Sittard aan
de beurt.

Mya Maas

Standaard Uitgeven) n.v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s Gravenhage

" Scène uit Bruiloftsmaal van Danscompagnie Limburg.

De permanente woede van Renate Dorrestein

'Vrouwen zijn gewoon
slechter af dan mannen'
UTRECHT - Ze heeft een ferme
reputatie te verliezen als mannen-
haatster. Renate Dorrestein, 34
jaar, is columnistebij het weekblad
De Tijd en bij het maandblad Opzij.
Ze schreef vier goedverkopende
romans, die net als haar columns
extreme reacties oproepen: men
vindt ze prachtig of verafschuwt ze.
Recent verscheen 'Het perpetuum
mobile van de liefde', een autobio-
grafisch relaas. Het boek gaat over
het leven van de schrijfster, maar
vooral over haar jongere zusje dat
zelfmoord pleegde, en over de
scheefliggende man-vrouw-ver-
houdingen in onze maatschappij.
Renate Dorrestein leeft naar eigen
zeggen in een toestand van per-
manente woede vanwege de we-
reld om haar heen.

„Ik schrijf over man-vrouw relaties, en
dat is een onderwerp dat iedereen
raakt en waar iedereen ideeën over
heeft". Renate Dorrestein reageert op
de vraag hoe het komt dat haar co-
lumns in De Tijd en Opzij nogal wat
woede opwekken. „Kijk, 90% van de
mensen wordt geacht heteroseksueel
te zijn, er is dus een grote meerderheid
die iedere dag met het onderwerp (e
maken heeft. Ik schrijf erover vanuit
een feministische optiek, en dat strijkt
mensen tegen de haren in. Het gege-
ven dat er fundamenteel iets fout zit in
onze intiemste verhoudingen, dat treft
mensen heel erg omdat het ze metdin-
gen confronteert die ze niet willen ho-
ren. Het feit dat onze warmste verhou-
dingen door een systeem beheerst
worden is een affront voor het individu,
dat alles denkt in eigen hand te heb-
ben. Dus roept men: wat bazelt die
vrouw? Zelf vind ik het een hele rare
gedachte dat er in Heerenveen of
Maastricht mensen rondlopen die ik
nooit gezien heb maardie mij niettemin
uit het diepstvan hun ziel haten. Het is
toch kras dat je door kleine stukjes te
schrijven mensen zo woedend kunt
krijgen. Zelf heb ik er altijd een gevoel
van 'piep zei de muis' over".

Komen de negatieve reacties alleen
van mannen? „De lezers van De Tijd
zijn overwegend mannen, althans de
abonnementhouders zijn voor 85%
mannen. En mannen voelen zich altijd
door mij achtergesteld. Maar er zijn

ook reacties van boze feministen. In
mijn columns in Opzij ben ik vaak bezig
met de obstakels die vrouwen voor
zichzelf opwerpen. Zo heb ik gezegd
dat vrouwen diesamenwonen met een
man zich bevinden in de positie van
een moffenhoer. Dat is mij niet in dank
afgenomen. Maar vreedzaam met een
man samenleven, dat kan alleen als je
je opzettelijk doof en blind houdt voor
wat die man werkelijk is". Mannen zijn
per definitie onderdrukkers? „Niet per
se. Maar iedere man heeft er baat bij
de status quo te handhaven. En dié"
status quo is in bijna alle opzichten on-
voordelig voor vrouwen. Feministische
vrouwen roepen dan: nee, maar ik heb
het zo getroffen, die man van mij is
echt een schat!"

„Vrouwen zijn gewoon slechter af dan
mannen. Kijk maar naar de cijfers. In
Nederland werkt 60% van de vrouwen
niet buitenshuis, en 40% daarvan zou
dolgraag betaald werk verrichten. Daar
heb je al een enorme bron van frustra-
tie bij de kladden. Niet dat het in het le-
ven alleen om betaalde arbeid zou
draaien, maar voor veel vrouwen is het
een gemis dat ze er niet aan toeko-
men. Het huishouden is een valkuil
voor luie vrouwen. ledereen s'Aat het
je toe, het wordt toegejuicht als je
thuisblijft om voor man en kind te zor-
gen. Wat die vrouwen niet beseffen, en
wat niemand tegen ze zegt, is dat voor
een huisvrouw alles afhankelijk wordt
van de vraag of die man wel doorgaat
om van haar te houden. Het is een

soort Russische roulette. De kans is
groot dat je na bewezen diensten in de
bijstand belandt, omdat je het allemaal
keurig hebt gedaan zoals het hoort".

„Ik kan niet permanent met iemand wo-
nen of leven, dat brengt het slechtste in
mij boven. Een relatie moet iets leuks,
iets extra's zijn. Waarom haal ik anders
zon man in m'n leven? Een man moet
de slagroom op mijn leven zijn, niet de
boterham met kaas die ik elke dag tot
mij neem. Vriendschappen duren niet
voor niets vaak veel langer dan liefdes-
relaties. Mensen beschouwen vriend-
schap als een cadeautje, romantische
liefde als iets waar ze recht op hebben.
En dat gaat dan vaak erg van graai,
graai, graai: ze moeten altijd wat van
hun partner. Mensen zitten hun eigen
gaten op te vullen met de mogelijkhe-
den van een ander. Vreselijk. In
vriendschappen melken mensen el-
kaar minder uit, ze zitten minder aan
eikaars kop te zeiken."

'Het Perpetuum mobilevan de liefde' is
een kombinatie van autobiografie, fic-
tie en betoog. Waarom die vorm? „Het
boek is enerzijds de geschiedenis van
mijn zusje en mijzelf, daarnaast gaat
het boek over wat het betekent om
vrouw te zijn in een wereld waarin
vrouwen liefde zien als hun voornaam-
ste levensvervulling. De vorm weer-
spiegelt die tweeledige inhoud. Daar
komt een puur technische overweging
bij: ik wilde dat er gelachenzou kunnen
worden. Maar de wereld waarin alle
vrouwen leven en waarin mijn zusje
leefde is natuurlijk geen dijenkletser.
Dus om te zorgen voor de schaterlach
had ik andere middelen nodig: het ab-
surdistische element".Er hoeft toch
niet altijd gelachen te worden. „Daar
heb ik zelf wel behoefte aan. Een uur
waarin niet gelachen is, vind ik een
verloren uur. Ik geloof ook niet dat er
dingen bestaan waarom je niet kunt la-
chen. Aan alleskleven wel komische of
absurde kanten. En humor is een
waanzinnig sterk wapen. Door absur-
disme kun je de werkelijkheid aan het
licht brengen. De werkelijkheid is ten-
slotte één opeenhoping van groteske,
gewelddadige en perverse idioterie".

" Renate Dorrestein: 'Een man moet de slagroom op mijn leven zijn
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Aardappeltaart
Het hoofdgerecht van het menu zon-
der vlees bestaat uit een aardppeltaart
met cranberrycompote en warme ci-
dersaus, gestoofde prei en witte kool-
salade.
Benodigdheden: 200 g bloem, zout, 3/_
dl olie, 500 g aardappelen, 1 kleine ui,
1 el olie, 1 teentje knoflook, 1rode pa-
prika, peterselie, 100 g kwark, 1 ei,
100 g geraspte belegen kaas, 2 el zelf-

rijzend bakmeel, peper, zout en ker-
rie, '/_ tl komijn, steunvulsel.

Maak van de bloem, mespunt zout,
olie en % dl water een deegen laat dat
20 minuten in koelkast rusten. Be-
strijk springvorm 0 20 cm met olie.
Rol deeg uit en bekleed hiermee bo-
dem en rand springvorm. Prik met
vork gaatjes in deeg, leg aluminiumfo-
lie in vorm en gebruik als steunvulsel
peulvruchten. Bak bodem in oven van
200°C. - stand 4 - in 30 minuten gaar.

Kook aardappelen en stamp fijn.
Snipper de ui en fruit in olieen knijp
er teentje knoflook boven uit. Maak
paprika schoon en snij in blokjes.
Snipper peterselie.
Meng door de aardappelen; de ui, de
paprika, peterselie, de kwark, het ei,
de kaas en zelfrijzend bakmeel en
breng op smaak met zout, kerrie en
komijn.
Schep in vorm en bak taart midden in
oven (200°C. - stand 4) in 25 minuten
lichtbruin.

Kunstexpositie
in Madurodam

DEN HAAG - Onder het if
'Arturodam, kunst op schaal
len in Madurodam als lokW
voor het seizoen 1989 dertig"
den in de miniatuurstad w"f
geëxposeerd. Een groep van'
tig beeldend kunstenaars, 'enigd in de stichting 'De Gev#
de Orde', zal de werken sp^
voor bepaalde-plaatsen in M»
rodam op schaal 1:25 maken
De expositie wordt geopendoj
april 1989. Vijftien kunsten*
zijn door de stichting direct &
derd, de andere helft hebbed
reageerd op een advertenW
een kunstenaarsblad. „Opdie'
nier krijgen ook mensen die'
bekend zijn een kans," zeg';
Samson van 'De Gevesfl
Orde. „Alle kunstenaar hebW]
Madurodam een plek uitgez*
waar ze naar eigen idee 'kunstwerk moeten ontwikt
Zo ontstaan er dus dertig vers*
lende invalshoeken bij de di"*
plaatsen," aldus Samson.
project wordt ondermeer gefi^
cierd door de gemeente
Haag, het ministerie van We^Volksgezondheid en Cultuu'J
de provincie Zuid-Holland. M*
rodam trekt jaarlijks ruim een
joen bezoekers.

Recordrecett
HEERLEN - De Heerlense Jschouwburg heeft in 1988 hetg
bedrag van 1 miljoen gulden r>fl
cette overschreden. OpmerkeliL
bij is, dat het aantal voorstelliw!
opzichte van 1987, toen 846.0^den werden geïncasseerd, gelijk
bleven en dat het aantal be^j
met 7.000 is gedaald. De red«Jdeze opmerkelijke stijging rno6;
gens directeur Bruins worden 9*
in het feit, dat het publiek <f\
heeft voor duurdere voorstell^de André van Duyn-revue en de
van Luik (samen goed voor W 6"

recette). ,
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Partijen woedend over 'onzorgvuldige wetgeving'

Oppositie Senaat
boycot sofi-debat

Van onze parlementsredactie

j^HAAG- „Ik heb mij de ogen wel uitgewreven toen ik het
.Woorden schieten hier tekort". Zo reageerde premier Lub-
J* gisteravond na afloop van de ministerraad op het besluit
ude oppositiepartijen in de Eerste Kamer een debat over de
°ering van het sociaal-fiscaal (sofi) nummer niet bij te wo-
J Daarmee protesteren PvdA, D66, PPR, PSP en CPN te-
:'het besluit van een kamermeerderheid om het debat ko-
i^e week te houden. Dit met onderbreking van de vakan-
"°°rspronkelijk zou het debat op 24 januari plaatsvinden.

toj 1 verklaring stelden de vijf op-
(j^Partijen in de Eerste Kamer
jfPPftieuw medeplichtig te willen
l, cri aan een wetgevingsproces
k 'n zelfs aan de minimale eisen

2°rgvuldigheid niet is voldaan.

„Dat tast de geloofwaardigheid aan
van deze Kamer, alle politieke par-
tijen en de politiek in het alge-
meen", aldus deverklaring.
PvdA-fractievoorzitter Schinck be-
tichtte CDA en WD in de Eerste
Kamer ervan onder druk van der-
den, met name de Sociale verzeke-
ringsraad (SVR), tot hun opstelling
te zijn gekomen. Dit ondanks eerde-
re besluiten dat de Senaat niet meer
opzij zou gaan voor druk van welke
zijde ook en dater niet tussen Kerst-
mis en Nieuwjaar vergaderd zou
worden

Rensch vrij
- De SurJ- activist voor de menl

Stanley Rensch is
platen. Dat heeft Rensch
l desgevraagd zelf ver-

Lact'vist zou gisteren voorge-
iy borden voor de fungerend
„,Pofflcier van justi t ic. Hij
Ij, 8 evenwel eerder te horen

n hij mocht vertrekken.
it^ Sch is 'vrij om te gaan', maar
jj? net binnenland van Suri-
"^alri niet Detreclen ' zo is be-

L seh werd zaterdag 10 de-
L oer bij terugkomst in Suri-
C e uit de Verenigde StatenP^steerd.
de Rensch waren belasten-

verklaringen ingebracht
ver mensen die in Surina-

,eJ, 2lJn gearresteerd wegens
de eende betrokkenheid bh'
I>an?'v'teit van het Junglecom-

"-ao van Ronnie Brunswijk.

Betreureren
Namens de regeringspartijen zei
CDA-senator Franssen de door de
oppositie gekozen weg 'te betreu-
ren. Voor de CDAer is invoering
van het sofi-nummer op 1 januari
echter nodig willen alle uitkerings-
gerechtigden op tijd in een admini-
stratie zijn opgenomen. Uitstel nu
zou leiden tot een jaar vertraging,
aangezien werkgevers met jaarop-
gaven werken. Daarmee zou de be-
lastinghervorming volgens de voor-
stellen-Oort in 1990 in gevaar ko-
men, aldus Franssen.

Volgens premier Lubbers is te lang
gedacht dat een latere behandeling
van het betrokken wetsvoorstel in
de Senaat niet zo bezwaarlijk zou
zijn. Het kabinet wil trachten zaken
beter te plannen, zo deeldeLubbers
mee, om wrevel zoals die nu bij de
oppositie in de Eerste Kamer is ont-
staan, te voorkomen.

Kinderrechter
naar 'Bolderkar'
ROTTERDAM - Kinderrechter
mr S. de Pauw-Gerlings gaat zich
nog dit jaarpersoonlijk op de hoog-
te stellen van de werkwijze bij het
medisch kinderdagverblijf De Bol-
derkar te Vlaardingen.

Ze zei dat gisteren bij de behande-
ling van een kort geding van een
van de ouders, die van incest ver-
dacht worden. De kinderrechter
kreeg ondermeer te horen dat het
betreffende kind bij De Bolderkar
in bad moest waar iedereen bij was.

De kinderrechter willigde de wens
van de ouders hun kind weg te ha-
len bij De Bolderkar voorlopig in. In
een andere rechtszaak was dat be-
sluit gisteren al definitief.

Geluidnormen
belemmeren

bouwplannen
DEN HAAG -Grote en middelgrote
steden komen bij het opstellen van
nieuwbouwplannen geregeld in
botsing met de Wet Geluidhinder.

De normen van de in 1979 ingevoer-
de wet zijn zo streng, dat het in be-
paalde gebiedennauwehjksnog mo-
gelijk is tot woningbouw te komen.

Volgens milieudeskundige Nijdam
van de Verenigingvan Nederlandse
Gemeenten (VNG) speelt het pro-
bleem niet alleen in grote steden als
Rotterdam. Veel meer gemeenten
pleiten voor een versoepeling van
de normen.
Knelpunt is volgens Nijdam dat het
geluidsniveau niet alleen in, maar
ook buiten de woning wordt geme-
ten. Als dat de 55 tot 60 decibelover-
schrijdt, mag een bouwplan alleen
doorgaan met ontheffing van de
provincie en rijk.

Staatsdrukkerij
maakt mogelijk
nieuw paspoort

DEN HAAG- De bewindvoer-
ders van de in surséance van
betaling verkerende paspoort-
fabrikant KEP, de banken
NMB en NIB, de Staatsdruk-
kerij (SDU) en de Nederlandse
Staat onderzoeken serieus
welke mogelijkheden er zijn
om de vervaardiging van het
nieuwe fraudebestendige pas-

poort in handen te leggen van
de Staatsdrukkerij.

Dit heeft KEP-bewindvoerder mr J
Mentink gisteren medegedeeld. Di
verse berichten als zouden de on
derhandelingen met de Staatsdruk-
kerij al rond zijn bestempelde Men
tink als nonsens.
Gelddrukkker Johan Enschede uit
Haarlem is volgens Mentink niet di-
rect bij de onderhandelingen be-
trokken, maar hij wees er op dat Jo-
han Enschede „wel vaak door de
Staatsdrukkerij als klankbord
wordt gebruikt". Een woordvoerder
van gelddrukker Johan Enschede
bevestigde gisteren dat de Staats-
drukkerij centraal staat in de onder-
handelingen met de KEP-bewind-
voerders, deNMB en NIB, en de Ne-
derlandse Staat.
KEP heeft overigens gisteren voor
het eerst sinds langetijd een succes-
je geboekt: het bedrijf won een kort
geding dat toeleverancier Sallmetall
had aangespannen. Dit Raaltense
bedrijf had KEP ervan beschuldigd
het procédé voor het plastificeren
van het nieuwe Nederlandse pas-
poort te hebben gestolen.

De Rotterdamse rechtbankpresi
dent mrL. te Kuile wees die be
schuldiging gisteren van de hand.
Sallmetall gaat in hoger beroep te
gen het vonnis.

binnen/buitenland

Vrees voor aanslagen met Kerstmis

Politie Londen vindt
wapenarsenaal IRA

I^EN - De Britse anti-terreur-
j"»en de politie hebben in een
j* Zuid-Londen een grote wa-Pslagpiaats van het verboden
'Republikeinse Leger (IRA)
rpt- Men kwam de opslagplaats
C spoor tijdens het onderzoek.pn schietpartij in de nacht vana 8 op woensdag.

"imiddels een landelijke zoek
I Sestart naar twee vermeendeL^Toristen. De douane op de, *n zeehavens is in staat van'"heid gebracht. „Zij zijn zon-

gewapend en zeker ge-

vaarlijk", aldus een woordvoerder.
Het publiek is gewaarschuwd op te
letten en alle verdachte pakjes en
tassen op straat en in openbare ge-
bouwen te melden.

Volgens de politie werden in een
pand in de wijk Clapham onder
meer machinegeweren, apparatuur
om bommen te maken en een 'aan-
zienlijke hoeveelheid' Semtex-ex-

plosieven gevonden. De mogelijk-
heid bestaat dat er al bommen zijn
geplaatst. Door de vondst is de
vrees toegenomen dat de IRA van
plan is tijdens de feestdagen in
Groot-Brittannië bomaanslagen te
plegen.

De politie kwam wapenopslag-
plaats op het spoor toen een diefdie

■s nachts een auto trachtte open te
Dreken werd neergeschoten door
iemand die in het voertuig lag te sla-
pen. De schutter maakte zich daar-
op samen met een andere man uit
devoeten.

Bedrijven klagen over 'namaken ' merkartikelen

Onderzoek WVC naar
vervalsing medicijnen

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De hoofdinspectie
geneesmiddelen van het ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en

Cultuur (WVC) is een onderzoek be-
gonnen naar vervalsing van merk-
namen bij geneesmiddelen. Een
aantal Nederlandse farmaceutische
bedrijven heeft de afgelopen maan-
den geconstateerd dat onder hun
naam medicijnen met een afwijken-
de samenstelling of verpakking op
de markt zijn gebracht. Op sommi-
ge verpakkingen en bijsluiters
bleek bovendien het registratie-
nummer te ontbreken.
In het nieuwste nummer van het
blad Bijsluiter, het tijdschrift van de
Nederlandse Associatie van de Far-
maceutische Industrie (Nefarma),
staat dat farmaceutische onderne-
mingen in Europa relatief veel last
hebben van vervalsing van hun pro-
dukten. Het meeste gevaar lopen
middelen tegen hartklachten, pijn-
stillers en antibiotica.

Dit blijkt uit een onderzoek dat is
uitgevoerd door de Europese asso-
ciatie van fabrikanten van merkarti-
kelen (AIM). Onder de 68 bedrijven
(44 procent) die meldden dat ze ge-
confronteerd werden met vervalsin-
gen waren zeven farmaceutische
ondernemingen, ofwel ruim tien
procent.
De helft van de vervalsingen is in
EG-staten vervaardigd. De AIM
noemt in dat verband Italië, Frank-
rijk en Nederland. Bijna de helft van
de vervalste geneesmiddelen gaat
vervolgens naar de ontwikkelings-
landen.

Zware eisen
in zaak

kunstroof
AMSTERDAM - De man die eind
mei als tipgever en pseudokoper de
politie op het spoor bracht van de
daders van de kunstroof uit het Ste-
delijk Museum, wordt zelf ook ver-
dacht van de diefstal, dan wel uit-
lokking ervan. De man zou gisteren
met twee andere verdachten terecht
staan, maar zijn advocaat had be-
zwaar gemaakt tegen de dagvaar-
ding en hangende de daaraan ver-
bonden procedure kon hij niet op-
geroepen worden.

Tegen de 31-jarige Amsterdammer
Bert H., die heeft toegegeven drie
schilderijen van Van Gogh, Cezan-
ne en Jongkind te hebben gestolen,
werd tijdens de zitting drie jaar ge-
vangenisstraf geëist. De andere ver-
dachte, de 36-jarige Johan P. (even-
eens uit Amsterdam) hoorde twee-
ëneenhalf jaar gevangenisstraf te-
gen zich eisen wegens helingvan de
kunstwerken.

De drie zeer kostbare schilderijen
die werden ontvreemd vertegen-
woordigen volgens museumdirec-
teur Beeren een waarde van zeker
25 miljoen gulden.
De uitspraak is op 4 januari. De
rechtszaak tegen de niet verschenen
politie-informant Henk M. is niet
voor maart volgend jaar te verwach-
ten.

Atoomschandaal
in W-Duitsland

BONN - De Westduitse regering
heeft een speciale commissie in het
leven geroepen om de ontduiking
van de exportregels voor nucleaire
apparatuur door twee bedrijven te
onderzoeken. De metaalwarenfa-
briek NTD en het partnerbedrijf
PTB hebben tot midden dit jaarille-
gaal nucleaire apparatuur verkocht
aan India, Pakistan en Zuidafrika.
De beschuldigde managers hebben
bekend.

Het zou gaan om machines die ge-
bruikt worden voor de verrijking
van uranium en een mengapparaat
voor kernbrandstofelementen. Mo-
gelijk is ook tritium geleverd dat in
verrijkte vorm kan worden gebruikt
voor de aanmaak van kernwapens.
De zaak wordt in Bonn zeer ernstig
genomen, omdat de drie betrokken
landen het verdrag tegen de ver-
spreiding van kernwapens, het zo-
genoemde non-proliferatieverdrag,
niet hebben ondertekend. Volgens
de regering is het verdrag echter
niet geschonden.

Alfonsin:
geen amnestie

militairen
MEXICO - President Raul Alfonsin
van Argentinië heeft afwijzend ge-
reageerd op de eisen van het leger
om een amnestie af te kondigen
voor alle mensenrechtenschendin-
gen tijdens demilitaire dictatuur uit
de jarenzeventig.

Kort na zijn toespraak benoemde
Alfonsin een nieuwe stafchef voor
het leger. Het gaat om generaal
Francisco Gassino, tot nu toe het
hoofd van de militaire inlichtingen-
dienst.

Gassino volgt generaalDante Caridi
op. Deze diende gisteren, samen
met de twee overige leden van het
opperbevel, zijn ontslag in.

De situatie in Argentinië is gespan-
nen sinds de opstand, begin deze
maand, van ultra-rechtse militairen.

PUNT UIT

Aids
" In de Sovjetunie is voor het
eerst een persoon tot gevange-
nistraf veroordeeld wegens
„opzettelijk" verspreiden van
Aids door doorgaan met sek-
suele contacten ondanks waar-
schuwingen van artsen.

Beslag
" Een rechter in Brussel heeft
op verzoek van deBelgische hó_u
ding Cotoni beslag gelegd a-fr
een aantal woningen in België
die eigendom zijn van deZaïre-
se president Mobutu. Volgens
betrouwbare bronnen zouden
ze zon elf miljoen gulden
waard zijn. Cotoni heeft beslag
laten leggen omdat het bedrijf
meent een schuldvordering op
de Zaïrese staat te hebben van
2,7 miljoen gulden.

Reuma
" Drie miljoen Nederlanders
hebben weleens last van reu-
ma. Het kabinet trekt extra
geld uit voor een uitgebreid
onderzoek naar de behoefte
aan verschillende soorten me-
dische zorg.

Luiers
" Baby-luiers leveren geen ge-
vaar op voor de gezondheid. Er
zou dioxine in bepaalde luiers
zitten, maar die hoeveelheid
blijkt zo minimaal te zijn, dat er
absoluut geen gevaar bestaat
voor de volksgezondheid. Dat
is bevestigd door deskundigen,
onder wie die van het ministe-
rie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer.

Bejaarden
" Het aantal 80-plussers in Ne-
derland zal volgens het CBS in
de nabije toekomst sterker gaan
stijgen dan tot nu toe werd aan-
genomen. Verdere successen in
de behandeling van hart- en
vaatziekten en kwaadaardige
uitzaaiingen zijn zijn daar ver-
antwoordelijk voor. Tot nu toe
werd ervan uitgegaan dat het
aantal hoogbejaarden de ko-
mende 20 jaar zou toenemen
met 140.000, maar dat is nu bij-
gesteld tot 200.000.

Taal
" De Europese Commissie wil
de komende vijf jaar bijna 600
miljoen gulden gaan uittrek-
ken om het talenonderwijs in
de landen van de Europese Ge-
meenschap te bevorderen.
Goede talenkennis van de 320
miljoen EG-burgers wordt als
een vereiste gezien om ten vol-
le te kunnen profiteren van
het wegvallen van de EG-bin-
nengrenzen in 1992.

Evacuatie
" De Sovjetautoriteiten heb-
ben gisteren de evacuatie van
bejaarden, vrouwen en kinde-
ren uit het dooreen aardbeving
getroffen gebied in Armenië
voltooid. Volgens Stepan Sjala-
jev, het hoofd van de Sovjet-
vakbonden, zijn in totaal 86.400
mensen per vliegtuig of trein
uit het rampgebied wegge-
bracht.Het officiële nieuws-
agentschap TASS maakte gis-
teren melding van een nieuwe
aardbeving, in de Centraalazia-
tische republiek Kirgizië. Er
werd geen melding gemaakt
van slachtoffers.

Gewijzigd
" Het Centraal Comité van de
Poolse communistische partij
heeft gisteren een aantal ingrij-
pende wijzigingen aange-
bracht in de partijleiding,
waardoor de positie van de her-
vormingsgezinde stroming is
versterkt. Zes leden leden van
hetPolitburo verloren hun zetel,
onder wie ex-premier Zbignietü,
Messner. Er werden acht nieu-
we leden benoemd in het Poh6<
buro, dat nu 17 leden telt.

Verlof
" Het kabinet wil het zwan-
gerschapsverlof met twee we-
ken uitbreiden tot minimaal
veertien weken. Minister de
Koning en staatssecretaris De
Graaf zullen het wetsvoorstel
binnenkort naar de Tweede
Kamer sturen.

Asiel
" De vaste kamercommissie
voor Justitie van de Eerste ka-
mer heeft gisteren unaniem be-
sloten die dag niet te debatte-
ren over het wetsvoorstel om
het gesloten opvangcentrum
voor asielzoekers op Schiphol-
Oost weer in gebruik te kunnen
nemen. Dit houdt in dat het de-
bat pas op 10 januari 1989 kan
plaatsvinden.

Geschil
" De belangenverenigingen',
van militairen stappen naar de
commissie-Albeda wegens een.
geschil met defensie over het in-j
voeren van de 'sergeant' van de-
week' ter voorkoming van ge-
weldsincidenten in de krijgs-
macht. De bonden vinden het
onjuist om met deze algemene,
maatregel incidenten te voorko-
men.

...
Donderdag 22 december 19883

De nieuwe Israëlische regering van premier Yitz-
hak Shamir bestaat behalve uit het Likoedblok en de
Arbeiderspartij uit drie kleine religieuze partijen. De
Shas, de Agoedat Israël en de Nationaal-Religieuze
Partij treden tot de nieuwe regering van nationale
eenheid toe, zo verluidt uit officiële bron. De drie par-
tijen kunnen in beginsel op vier ministersposten reke-
nen. Likoed en deArbeiderspartij krijgen elk 11 zetels
in het kabinet. Het Centraal Comité van de Israëlische
Arbeiderspartij heeft gisteren massaal zijn goedkeu-
ring gehecht aan het regeerakkoord met de Likoed.
Buiten het gebouw waar de Arbeiderspartij verga-
derde demonstreerden overigens jongesocialisten (fo-
to) tegen het akkoord met het rechtse Likoed-blok.

(ADVERTENTIE)

PRIJSTREFFER

R Kodak E-120 VHS
Natuurlijkwilt u dieprach-
tige programma's tijdens de
feestdagen voorgeen goud
missen. Daarom kijkt u naar
hetene net en neemt u het
andere op.Extra voordelig.

(<£s* *f** \(r * Ook verkrijgbaar:
V£T | Kodak VHS 180.Speelduur

3 uur 8.95
f* Kodak VHS 240. Speelduur

I 4 uur 12.95

I -_.____; *"**********)*f*» ______ _________
VROOM ©DREESMANN V-V

Aanbieding geldig c/m za. 31 dcc. 88of zolang de voorraad strekt.

(ADVERTENTIE)

\ Openingstijden voor de T^PJ^
[wS^y * donderdag 22 december wÉËS;

* vrijdag 23 december \ :&|
\ ' zaterdag 24 december VÏiS

(ADVERTENTIE)

£ <%M~ JCilS^ ""ëlj^ 5
I deouderwets |
| lekkere 1
§ Limburgse borrel. |
D o****o'^*****\ _c
s? _-A_» __-«-'_^*l_. I

r0*00" m _tV I __
5 1 __^/U ___________ _______! I *^

s» I ********^^ m^mx^^^^^^mm^m

_
K Proef dat unieke ii 1\* kruidige karakter! /J RppSjSl 1\
!ï Puur en ijskoud, zo fl BWiWmml vi§ uit het vriesvak, of Mg
■J traditioneel met ■ \|j ■ J

suiker. Laat Els W/< eens twinkelen on- \ y
S the-rocks of ontdek het ' iiW'Trf
jï raffinement in een mix met jus j| d /
»t d'orange. En dan is er natuurlijk (jp S
ö nog Limburgse koffie ... «_

< Zoiets zaligs kan toch Ll| «_r

\ alleen met Els. P^r) \%

B-V. Distilleerderij Jacq.Hennekens, Beek
Limburgs enige distilleerderij.
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AKAI CD 405 COMPACT DISC VS| resterende tijd, hoofdtêiëfoonaanslui- I
hÉ ting regelbaar

Digitale en
ging van
schokabsorberende pro-

van nummers

van programma M ___f\__\\_m\ W^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mde __X^_l^_l ______________________________________________________________________________________
van tracknummer en %*w "**gw

verstreken tracknummer en

I __F^^__ HF* ******** l__S_* '________e' _Mtere CO spcte*" 1
_■__■ ■£B____________\«^| w^Ly _~irt il TIC

DENON DCD 810 COMPACT DISC digitale als analoge filtering voor de
SPELER METAFSTANDS- best mogelijk weergavekwaliteit.
BEDIENING Programmering van 20 nummers in
Gloednieuwe Compact Disc speler willekeurige volgorde. Kompleet met

' met hoogwaardige Denon-techno- infrarood afstandsbediening.logie voor een aantrekkelijke prijs. VOGELZANG- f\ wm9£\Superlineaire D/A-omzetter met PRIJS WA m V£
4 voudige oversampling en zowel %# ■ %*\w
SONY u

SONY CD-PM7S COMPACT DISC IM voor 20 nummers. Een pauze inlas-
SPELER " sen van 2 a 3 seconden kan met
Compact disc speler met een digi- de auto space-toets. Een hoofdtele-
taal filter, 4x oversampling en ge- foonaansluiting is aanwezig en
scheiden D/A converters. Natuurlijk, voorzien van volumeregeling. Op de
ontbreekt Shuffle Play niet. Pro- achterkant is, naast de volume
grammeren gaat eenvoudig met be- audio-uitgangen, ook een digitale

' hulp van 20 nummerieke toetsen, uitgang te vinden. Reeds geschikt, rechts op de speler. Met de infra- voor CD single. AMS zoekfunktie.
afstandsbediening kunt u de VOGELZANGPRIJS

belangrijkste funkties in werking zet- f\ m f±Ook het openen en sluiten van Y^-_jL^i
ade Het display is voorzien van \_r^Tmk*w■ een muziekkalender met aanduiding OF F 40,- PER MAAND

YAMAHA

Ban. " ",^r^^^^___-___-_-______-_---i_^J!^l

YAMAHA R-X 300 RECEIVER toonregeling met Bass Extension en
Stereo tuner/versterker van uitzon- kontinu-variabele loudnessregeling.
derlijke klasse, met een vermogen Aansluiting voor 2 paar speakers,
van 2x33 Watt RMS en 0,04% THD. VOGELZANGPRIJS
Uitstekend Direct-PLL synthesizer M
tunerdeel met 16x voorkeuze op FM _r'C"__,^"__
en AM stations. Uitschakelbare \*w^m"t**w
KENWOOD /"Jfl _»__#' kontinu u't9anQsverm°Qen van
m\^^^^m v" >r* 2x50 Watt, afzonderlijke ingangen

.-■j ***mmmm\**W***, voor CD en DAT met direkt schake-
j laars, 2 tape aansluitingen, bijgele-

verd een infrarood afstandsbedie-
ning voor de komplete installatie.
KENWOOD X 82 DUBBEL
CASSETTEDECK

mam m Computergestuurd CCRS CD opna-
!^^ j me en montagesysteem, Dolby B

| èn C ruisonderdrukking, kopiëren
'fpgr^ ■ i»jfj op hoge snelheid mogelijk, elektra-

___________■____»■ niSch 9estuurae handloopfunkties,
Bjm&ÜË DPSS muziekzoekfunktie, ononder-Wë^&n braken afspelen mogelijk met auto-B__T,_!!lv.V^K reverse, opnameniveau op afstand

**^f**\****W**-^-*--****^^^ te bedienen.
WL KENWOOD DP 520 COMPACT

KENWOOD M62 CD MIDISET M*W DISC SPELER
MET DRAADLOZE AFSTANDS- Geschikt voor systeem afstandsbe-
BEDIENING diening, digitaal filter, geheugen
Bestaande uit: voor 20 nummers, verstreken/reste-
KENWOOD T 92 L DIGITALE rende speeltijdaanduiding, automa-
TUNER MET TIMER tische pauze inlasfunktie, geschikt
Kwarts synthesizer tuner met ont- voor 8 cm CD singles, synchroon-
vangst op FM, MG en LG, stations- opnamefunktie.
naamvoormstelling (SNP), afstemge- VOGELZANGPRIJS
heugen voor 20 zenders, automa-
tische afstemming, ingebouwde *a\ f\f\f\schakelklok met 2 programma's. I \JÊUU
KENWOOD A 62 VERSTERKER __L W W W
Geïntegreerde versterker met een OF F 65,- PER MAAND*

■

[my first SonyM^^p^>~.
Bij aankoop van een Ito-* ÊÊmr^xSony videocamera krijgt mul ft)
u een Sony CFM 2000 J^/JBgJ^y
radio cassetterecorder uit de serie van
My First Sony, ter waarde van
f 149,- GRATIS Deze aktie loopt t/m
31 december 1988! En geldt voor

___^^_____^^^^^__«^?_2lË__

'MVlpj ___r

SONY CCD-F 340 CAMERA- re zoeker is geschikt voor links- en
RECORDER rechtsogigen en brildragers. FM ge-
Zeer kompakt en uiterst simpel te luidskwaliteit en ingebouwde gevbe-
bedienen is deze nieuwe family lige microfoon. Datum en tijd kun-
camera boordevol elektronische nen opgenomen worden. Elektro-
snufjes. Direkte weergave op elke nische sluitertijd tot 1/4000 sec.
TV ot via ingebouwde elektronische Edit Search, waarmee u tijdens het
zoeker. Auto focus (uitschakelbaar) opnemen een bepaald punt op de
voor automatisch altijd scherpe op- band snel kunt opzoeken. Beeld
namen. Automatische lichtsterktere- voor beeld en slowmotion. Inklusief
geling. Lichtsterk objektief met 6x accu, acculader, adapter, aansluit-
motorzoom en macrostand. CCD snoeren en cassette,
beelchip met 320.000 beeldpunten VOGELZANGPRIJS
voor hoge natuurgetrouwheid in ét**A_f\f\f\kleuren. Ree Review. Twee digitale
geheugens voor het opslaan van %J\*w ***** *****eigen gemaakte teksten en illustra- OF Fl2O,- PER MAAND*

£__U lIHI «EOS»^80 1
h __H_P\ UP£S A TIC 1

VHS videorecorder met HQ time teller. Kompleet met afstands-opname- en videozoeksysteem dat bediening, waarmee ook de timer tevan elke opname de eerste 7 se- programmeren is. In zwart uitge-
conden kan laten zien. Kabeltuner voeru Afm.(bxhxd): 43x8x35 cm.
met 60 voorkeuzezenders. Eenvou- VOGELZANGPRIJS
dig m te stellen timer met 8 pro- __,^#^__,^
gramma's in 365 dagen. Automa- OF F 40,- \*MCICItisch terugspoelen aan het einde per MAAND ****9*mJ****?

K «_EEUElBO 1
*W ~fiÈ m\ ItP__ATKI

Nieuwste van JVC met zeer een- £g§y de afstandsbediening met inge-
voudige bediening. VHS Index £Sv bouwde LDC display is het zelfs
Search systeem die snel het begin^^mogelijk de recorder op afstand te
opzoekt van een opname, HQ programmeren,
beeldkwaliteit, hyperband kabeltuner VOGELZANGPRIJS
voor de ontvangst van alle zenders, _*m
programmering van 48 voorkeur- I ■ l^_|^*_|
zenders mogelijk. Met de bijgelever- Jm\*w%*w*mw

AKAI VS 75 VIDEORECORDER M|Quick Finder voor versneld opzoe-
Quick start (1,5 seconden), Index^^ ken van bepaalde passages.
Search, Intro Scan, Interactive Mo- Geschikt voor TV-normen: PAL-
nitor System. HiFi stereo geluidsop- MESECAM B/G. Afstandsbediening:
name en weergave. DX-4 koppen, 2 tot 45 verschillende funkties van an-
snelheden, tuner met 99 voorkeur- dere toestellen kunnen worden op-
zenders, timer 8 programma's in 4 geslagen in het geheugen. Kleur
weken. Quick Timer voor snelle zwart,
programmering. Perfekt stilstaand VOGELZANGPRIJS
beeld, beeld voor beeld, weergave *M
met dubbele snelheid. Slowmotion, I w^^_|XC

OF F 55,- PER MAAND*

...

SHARP CV 3704 PORTABLE
KLEURENTELEVISIE
Praktische en lichte draagbare kleu-
rentelevisie met een 37 cm Linytron
beeldbuis (34 cm effektief).
Ingebouwde S-bandtuner voor alle
kabelsystemen met 19x voorkeuze.
VOGELZANGPRIJS

549

ITT
/_- = v
ITT ii il

T T

il ilIjl— '
IH 4210 OS PORTABLE fkKLEUREN TV
Monitorlook met 42 cm beeldbuis,
tuner met geheugen voor 40 voor-
keurzenders. Hoofdtelefoonaanslui-
ting. Inklusief draadloze afstandsbe-
diening. ■7^\^%
VOGELZANG- M ViWfPRIJS f WW

.IRISTONFV "

Cr^m**********■__■__-- |i|

teletekst \^sk
»1 ' " ~ ama^ Y~mm "

ARISTONA 63 XE 5725 STEREO nitie. Stereo eindversterker met
KTV MET TELETEKST 2x15 Watt muziekvermogen. Aparte
Donkere flat square beeldbuis van regeling voor lage en hoge tonen.
63 cm (59 cm effektief) voor een Hoofdtelefoonaansluiting. Scart-aan-
beter kontrast bij veel omge- sluiting. Uitgang voor aansluiting op
vingslicht. Direkte kanaalkeuze van uw HiFi-installatie, waarbij de ge-
-120 kanalen, tuner met Skanalen luidsfunkties via de bijgeleverde af-
en hyperband. Geheugen voor 90 standsbediening regelbaar blijven,
voorkeurzenders met LED indikatie. VOGELZANGPRIJS
Zeer luxe teletekst met geheugens _*M mm\W^t\^"\voor 3 willekeurige pagina's, 20 Ë \*ë\*M
voorkeuzepagina's en 20 tijdelijke JL ■ "*\w'%*w
pagina's. CTI voor betere kleurdefi- OF F 60,- PER MAAND*

GRUIIDKj USPS c__>r_>__ Kristalglas contrastfilter, multifunctio-
nirl SICÊCU neeldisplay. CTI schakeling voor

S
messcherpe kleurscheiding. Stereo
2x20 Watt, Surround Sound moge-
lijkheid, 80 paginanummer teletekst
geheugen. Kleur kast: zwart. High
fech Tuning Synthesizer afstem-
ming. 4 luidsprekers. Draadloze
afstandsbedienning ook voor video-
recorder en teletekst. Programma
codering, sluimerschakeling.

OUDE VOGELZANGPRIJS 2399,-
-,.cncv *!*■«_■ t,n en VOGELZANGPRIJS
TELETEKST f\f\f\63 cm flat square beeldbuis, 39 I ViVIVfvoorkeuzezenders en 2 AV kanalen. ■__ "kgw '%*w *k*w

ORUn^*^fSfS_f^Êr7SÊMat *'fn^mbaar front
K*w]j aj_Ss_______________H

BS______^^^s|gf|ffl
IHIIBI' wfjl*~lil' 'M"'M _ n o _fc=4_lwM__i_i___________________----i!l

GRUNDIG WKC 3841 AUTO- ting. Fader voor voor- en achter-
RADIO CASSETTESPELER luidsprekers. 4x12 Watt maximaal
Auto-reverse autoradio cassettespe- vermogen. Nachtveilige verlichting.
ler met een afneembaar front, dat VOGELZANGPRIJS
klein genoeg is om in uw jaszak mmm m m^mee te nemen. FM stereo, MG en OF F 40,- m __\Lm\JÊ
LG, 24 voorkeurzenders, autostore, PER MAAND f "T*^r
LCD display, gescheiden toonrege- ~ , ; -Inkl. anti-
Vmmjim 7' In diefsta'flfde

I _H___l____-_k9_h_____i EDl__________l____«ania=_asi i^^jt^S.»
BLAUPUNKT MERAN 27 AUTO- PIONEER KEH 3060 B AUTO-
RADIO KOMBINATIE RADIO CASSETTESPELER
Stereo autoradio kombinatie met Auto-reverse cassettespeler met
FM stereo, MG en LG, handafstem- kwarts PLL synthesizer tuner, FM
ming, automatic loudness, gekombi- stereo, MG en LG, 24 voorkeurzen-
neerde hoge/lage tonenregelaar, ders best stations memory, automa-
vergrendelbaar vooruitspoelen, auto- tische loudness, fader voor 4
matische cassette-uitworp, uitgangs- luidsprekers, amberkleurige nacht-
vermogen 2x7 Watt. verlichting, 4x7 Watt. Inkl. anti-
VOGELZANG aP% m f\_ diefstalslede. m*^éf\éF\PRIJS _^__JLVI VOGELZANG- UUU

ktXmtT'mW PRIJS %#WW
OF F 40,- PER MAAND *|_ ____=======1!J1(SI?\

1 ___! AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN ifTTiP» _5I|| I _^L DEAFBEELDINGEN'ALSMEDEKENNELIJKEDRUKFOUTENVOORBEHOUDEN- llil-TIVC.I\ wi iinrci Tnii_n\ V MM ■ ■ ■_____! _____ -_-L____-H ___. MBJ OPENINGSTIJDEN:
HH^ --^"-" ~^ ~~^ ~~* ~~' ""—~'■■ ■ ■~■* da°gn. 09.30-21.00

V
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m a ■■ j«_ ■ Zaterdag vanafDaarkun jeniet omheen 2_r«____

A^*****************************************************W*********^^ I '*
BÉÉ____MÉ__É__-É___________É_M_L-M-^^ s.

Kjlr __■ 9 ""

TELEFUNKEN HP 207 CD PORTA- boxen mef elk 3 hSdsprekeraf 2x25 JBLE.CD COMPO SET Watt uitgangsvermogen.
Portable radio cassetterecorder met OUDE VOGELZANGPRIJS 999,-
-ingebbuwde CD speler, 2 cassette- VOGELZANGPRIJS ij
decks met versneld kopiëren, m m '5-bands graphische equalizer, Dolby _______■___*_! hB ruisonderdrukking, FM stereo, *J: ai s'AIWA PH,LIPS 0 i

AIWA HSG 37 WALKMAN PHILIPS DC6BOO CD SPELER
Auto reverse walkman met super Deze draagbare CD speler
basschakelaar, gescheiden hoge en 20 nummers program-
lage klankregeling voor een nog beter meerbaar met Music Scan en
geluid. Dolby B ruisonderdrukking, repeatfunktie. Aansluiting voor 2
anti-roll mechaniek, geschikt voor hoofdtelefoons (met volumerege-
oplaadbare Nicad batterijen. Inkl. ling). Werkt op batterijen of los
stereo hoofdtelefoon. Kleur zwart of leverbare netvoeding (49,-). Wordt
rood. geleverd met schouderriem en draa?

VOGELZANG- 1 VOGELZANG-
PRIJS AWW PRIJS WW**'

ËW"mi\W''mwin\i'Mm
11//LASER 1 ~ -n|Personal Computer R-j-g F^xl Fïv^ I

_-__-i.::^i. I
r~r__m__=_z_ "~ jd

I "^*-T±*s*r*r^rs\r^r^\!F^*rir\t_f____B „Ëfr&QfTi \

LASER XT-3 PERSONAL back-up, inkl. MS/DOS 3.3 en GW'
COMPUTER Basic.
Compatible computer, 8086-1 pro- 2x360 Kb, 5V4"
cessor, kloksnelheid 4,77 en 10 diskdrives o/l__fi
mHz, 640 Kb RAM, 6 vrije uitbrei- VOGELZANGPRIJS *C*t*7&
dingsslots, multigraphics videokaart 1x360 Kb, SW, 1x720 Kb 31/2"
(CGA en TTL), auto switching dual diskdrives o/lQ__
frequency 14" monitor op draai- VOGELZANGPRIJS Zr¥*7°
voet, multi l/O kaart met parallele 1x360KB, 5Vi" en 20 Mb hard
en 1 seriële interface, joystick inter- disk <_»/_o__
face, real timer clock met batterij VOGELZANGPRIJS Ovlï/^
PEACOCKrrr-rm peacock d 1018 printer

A II I I I I I L-_. Volledig gelijk aan de Panasonic
/^ff-^^LLJ F/l 1092, 80 kloms, 180 kar/sec, ne*

/J*wA i______ï__r ,_v letlßr c,ual'ty' 'rietion en trac,orl
F==:i__=-___ ,/■/ IBM compatible.^%^^^^LZr~^==^^^^r/// VOGELZANG- §*%V|*4

' ———J/ PRIJS

Chroom dioxyde super High grade m_,, ,jy^
VHS videoband van zeer goede || raa<s^^ 1|
VOGELZANG- <| gQj^ " J

Ofc,, jéèM®***^ CD 16 Zon zomer hits" Warme hits
N^^^^gr^S^J^ voor koude dagen van oa.: MaiQi.

Sinitta, Tony Esposito *\ Op
SENNHEISERHD 425 HOOFD- aa SLECHTS **^*TELEFOON c D doekje jn qq
Dynamische open hoofdtelefoon, dooSje /)95
frequentiebereik 18-20.000 Hz, ge- SLECHTS "***luidsdruk 94 dB, belastbaarheid .. _ . _ _._, . .„_
100 mw Denon Test C.D.*6O minuten
OUDE VOGELZANGPRIJS 149,- schitterende klassieke muziek plus
VOGELZANGPRIJS 'S}3

" 10/SLECHTS *mw*r

1 */Q ALLE SOORTEN CD. DOOSJES
r ali __■■W BIJ ONS LOS VERKRIJGBAAR-

VOGELZANG: GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRON IKA
f 2^S _wenV_K Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22. Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Wolfstraat 11. M. Smedenstraat 25. J



Dit jaarrecordbedrag van ’ 3,5 miljard uitgegeven

Chemie investeert
in 1989 nog meer
JjJSCHENDAM - De in-
Ij lrigen in de chemie zijn
«ar met 15 procent uitge-
jj? het record van f 3,5

i, d- Voor het komende
j^kent de Vereniging van, %derland.se Chemische

Jtrie (VNCI) op een toe-n 8 van de investeringen
Zeker nog 10 procent.

iha jn door de groei van de we-
(tll°ndel heeft de Nederlandse
its Sche industrie zich dit jaar
1 \jjT°ediger kunnen ontwikkelen
Hj:as verwacht. Met een produk-
j Jging van ruim 4^ procent en
H*n gemiddelde prijsstijging
'ffü ocent stee_ de totale omzet«jjf'5 miljard in 1987 tot f43 mil-
t31988. Voor 1989 verwacht de
'W. industrie een verdere
fe v nS van de produktie met
' eer 3 procent.

Handhaving

bj n handhaven en op een aantal
fenu ze'fs kunnen versterken
kst het feit dat de dollar het
ir( j le deel van het jaarlaag geno-
L, stond. VNCI-voorzitter
*in Ser schrijft dat toe aan de
e^ Vesteringen die Nederlandse
iru s£he bedrijven de laatste vijl

'eDben gedaan.

id*>> ben meeste produkten die ande-
JVen weer als grondstof ge-

"tit f " steeg de afzet met 5 pro-
i*eem Van kunstmest zelfs met 8
*&ef "}*-' maar in het laatste geval
Perrf winst door de lage prijzen
phe ■ maat- Ook in de farmaceu-
roc e 'ndustrie bedroeg de groei 5
fto^i . " ln andere sectoren werden
E_Vnrs van 2 tot 4 Procent _e-
PsrK PriJzen van de grondstof-
\ "otnmelden dit jaar sterk.
Vds, de Nederlandse chemische

rie 70 procent van haar omzet

in Europa afzet, ondersteunt de
VNCI het streven om de grenzen
tussen de landen van de Europese
gemeenschappen na 1992 af te
schaffen. Verder blijft drBresser
pleiten voor verbetering van de re-
gels van de GATT (Algemene Over-
eenkomst inzake Tarieven en Han-
del), de organisatie die toeziet op
een goedverloop van het internatio-
nale handelsverkeer.

VNCI-leden hebben in 1988 geen
chemisch afval naar de Derde We-
reld verstuurd en hebben daar ook
geen plannen toe, zo benadrukte de
voorzitter. Blijkens een enquête
wordt tweederde van alle afval uit
de vervaardiging van chemische
produkten binnen het bedrijf weer
verwerkt en wordt eenderde, ge-
dekt door vergunningen, afgegeven
aan derden.

BEURS-
OVERZICHT

Lichte reactie
110^ - Koninklijke

\ d ervond nog altijd schade
!fili ei

e enorme kosten voor een
Statp„°jt>.eratie in de VerenigdeVT dle dochter Shell Oil bo-
JKcia h°°fd hangen- Na ook
dïld ga^ 'n waarde te zijn ge-

%s g»ng het ditmaal met de'229 Rn 260 bergafwaarts tot
?fc f ,-Akzo noteerde f 1 lager

pu'-' °ok Ho°g°vens>
1_ "üips en Unilever wer-'ager verhandeld.&e h% er>- en transportsector liet

Nfi ,les zien voor PakhoedbWi u
op f 104,30. Nedlloyd

V°rifie onder net slot van de'
?a_ en Intematio Muller

J4ar *' 1 kwijt op f7O. Verzeke-[8 1 5o gon zakte f 1,50 weg naar
Qe'iWr,^aar voor NMB was een<>. fis'Jging weggelegd van f3def w. F°kker werd f 0,70 min-Waard op f25,70.

Hh7ianS dat Heerema blijkt te«et n m HBG viel niet goed.
Nar ï■"nemingsfonds kalfde
Her 4t

efst f 550 af tot f 168. Vol-
&Qot K,ln> waarin HBG een
ÜctUer,7? S heeft' ging fo,9°
arfria naar f 42,60. Medicop-

&r 0 * de markt f 1,50 la-

j ede«6re winstprognose van7Uk-1 m maakte weinig in-
Übb'eltet slot laë °P f 19-60 een
NeJe lager. Opvallend vast
°°s rt Was wederom Hoek

V°ec__ le nu f 4 aan de koers toe-ëcle opfl6o.
% d_e ofii*ptiebeurs was Koninklij-
?eldeTweer het meest verhan-- s°o on r s met een omzet van
ierko. h. acten- Optiebeleggers
i°°Prni__:„ veelal calls met de af-
*ctief dand Januari. Er werd ook
$Uï Hgehandeld in Philips,
Unile'vereineken' Hoogovens en

Amro rekent
op meer winst

AMSTERDAM - De Amro Bank
heeft dankzij.de gunstige economi-
sche ontwikkeling dit jaar de wind
mee gehad en rekent op een stijging
van de winst ten opzichte van 1987.
Dat schrijft bestuursvoorzitter mr.
R.J. Nelissen in zijn nieuwjaars-
boodschap in het personeelsblad
Amroscoop. Verleden jaar steeg de
nettowinst van ’ 414 miljoen tot

’ 479 miljoen of per aandeel van

’ 8,76 tot ’ 9,67. Voor 1989 verwacht
Nelissen dat de bank in eenredelijk
positiefklimaat zal kunnen werken.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vj_ gj_
AEGON 93,00 91,50
Ahold 85,40 85,30
Akzo 153,20 152,20
A.B.N. 42,20 42,30
Alrenta 157,00 157,00
Amev 53,90 53,80
Amro-Bank 79,40 79,30
Ass. R'dam 152,00 152,00
Bols 144,70 143,50
BorsumijW. 114,00 115,50
Bührm.Tet. 56,60 57,40
C.S.M.eert. 62,20 62,90
Dordtsche P. 213,00 212,50
Elsevier 61,20 61,00
Fokker eert. 26,40 25,70
Gist-Broc. c. 41,20 40,90
Heineken 139,70 143,00
Hoogovens 73,60 73,00
Hunter Dougl. 81,00 81,30
Int.Müller 71,00 71,00
KLM 42.80 42,40
Kon.Ned.Pap. 46,00 46.10
Kon. Olie 232,40 229,80
Nat. Nederl. 64,90 65,00
N.M.B. 182,00 185,00
Nedlloyd Gr. 259,50 259,00
Nijv. Cate 76,00 77,00
Océ-v.d.Gr. 267,00 264,00
Pakhoed Hold. 105,40 104,30
Philips 32,80 32.60
Philips divB9 31,90 31,80
Robeco 96,10 95,90
Rodamco 155,70 155,70
Rolinco 91.10 90,80
Rorento 60,50 f 60,50e
Stork VMF 25,70 25,60
Unilever 117,40 116,60
Ver.BezitVNU 91,00 91,00
VOC 34,30 33,80
Wessanen " 81,00 81,00
Wolt Kluwer 146,30 144,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 29,10 28,90
ACF-Holding 56,00 55,20
Ahrend Gr. c 149,00 149,00
Alg.Bank.Ned 42,90 42,80
Asd Opt. Tr. 24,10 24,20
Asd Rubber 7,80 7,70
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 60,70 60,50
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 215,00a 212,00
Batenburg 70,00 70,00
Beers 118,00 117,50
Begemann 65,00 65,00
Belindo 423,00 423,00
Berkei's P. 3,60 3,65
Blyd.-Will. 21,70 21,50
Boer De, Kon. 290,00 289,00
deBoer Winkelbedr. 58,80 58,80

Boskalis W. 9,70 9,95
Boskalis pr 8,20 8,15
Braat Bouw 900.00 900,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delft c 767.00 765,00
Calvépref.c 4280.00 4250,00
Center Parcs 51,70 52,30
Centr.Suiker 62,00 61,70
Chamotte Unie 12,70 12,70
Cindu-Key 97,50 97,50
Claimindo 409,00 408,00
Cred.LßN 67,00 67,50
Crown v.G.c 68,50 68,20
Desseaux 175,50 175,50
Dordtsche pr. 209,70 209,00
Dorp-Groep 43,00 43,50
Dorp v.div.B9 42,50 42,50 b
Econosto 173,50 174,00
EMBA 116,00 116,00
Enraf-N.c. 43.50 43.60
Eriks hold. 277,00 277,00
Frans Maas c. 59,60 61,00
Furness 70.90 70,00
Gamma Holding 60,00 59,80
Gamma pref 5,70 5,80
Getronics 24,70 24.70
Geveke 36.20 35,70
Giessen-deN. 79,00 78,00
Goudsmit Ed. 143,00 142,80
Grasso'sKon. 82,00 81,50
Grolsch 106,70 107,50
GTI-Holding 140,90 140,70
Hagemeyer 74,00 75,00
H.B.G. 173,50 168,00
HCS Techn 12,00 12,10
Hein Hold 124,50 129,00
Hoek's Mach. 150,00 160,00
Holdoh Hout 445,00 445,00
Holec 15,10 15,30
H.A.L.Tr. b 1343,00 1353,00
Holl.Am.Line 1345.00 1354,00
Heineken Hld 124,50 129,00
Holl.Sea S. 1.30 1,35
HoU. Kloos 305,00 300,00
Hoopen Co , 11,70 11,30 e
Hunter D.pr. 1,95 1,95
ICA Holding 15,70 16,00
IGB Holding 32,90 32,20
IHC Caland 19,90 19,50
Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 580,00 580,00
Kas-Ass. 32,30 32,40
Kempen Holding 15,60 15,40
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 66,50 67,00
KBB(cert) 65,50 66,00
Kon.Sphinx 66,00 66,70
Koppelpoort H. 253,50 253.50
Krasnapolsky 146,50 146,00
Landré _ Gl. 40,00 40,40
Macintosh 40,00 40 00
MaxwellPetr. 570,00 563,00
Medicopharma 73,80 72,30
Melia Int. 5,80 f 5,50 a

MHV Amsterdam 16,50 16.50
Moeara Enim 1000,00 1000,00
M.Enim 08-cert 13000,00 13100,00
Moolen en Co 32,90 32,80
Mulder Bosk. 37,00 a 37,00e
Multihouse 10.10 9,90
Mynbouwk. W. 395,00 395,00
Naeff 225.00
NAGRON 46,80 46,00
NIB 475,00 473,00
NBM-Amstelland 12,90 13,00
NEDAP 268,00 266,50
NKF Hold.cert. 215,00 214,00
Ned.Part.Mij 30,80 30,80
Ned.Springst. 7000,00 7000,00
Norit 612,00 615.00
Nutricia 240,00 240.00
Omnium Europe 19,00 19,00
Orcoßankc. 81,00 80,60
OTRA 432,00 433.00
Palthe 144,00 144,00
Polynorm 84,40 84,00
Porcel. Fles 116,00 116,00
Ravast 52,20 52,20
Reesink 57,30 56,80
Riva 45,50 46,00
Riva (eert.) 44,80 44.80
Samas Groep 52,30 52,30
SandersBeh. 73,00 75,00
Sarakreek 33,00 32.80
Schuitema 1050,00 1050,00
Schuttersv. 90,00 90,00
Smit Intern. 26,50 26,50
St.Bankiers c. 29,50 29,10
TelegraafDe 367,00 368,00
Text.Twenthe 207,00 208.50
Tuüp Comp. 64,80 64,80
Tw.KabelHold . 110,00 109,00
Übbink 76,80 75,60
Union Fiets. 16,30 16,20
Ver.Glasfabr. 209,00 210.00
Verto 61,70 61,70
Volker Stev. 43,50 42,60
Volmac Softw. 78,20 78,20
Vredestein 19,70 e 19,60
VRG Gem.Bez. 170,20 170,00
Wegener Tyl 155,50 155,50
West Invest 18,70 19,00
Wolters Kluwer 145,30 144,60
Wyers 56,50 56,80

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33,20 33,40
ABN Aand.f 65,90 66.00
ABN Beleg.f 49,80 49,80
ALBEFO 50,00 50,00
Aldollar BF $ 20,40 20,80
Alg.Fondsenb. 213,00 212,00
Alliance Fd 12,00 13,80
Amba 42,20 42,20
America Fund 258,00 255,00
Amro A.in F. 89,80 89,80
Amro Neth.F. 65,60 65,80

Amro Eur.F. 61,70 62.10
Amvabel 94,40 94,40
AsianTigersFd 50,40- 50,60
Bemco Austr. 60,50 60,50
Berendaal 93,40 93,90
Bever Belegg. 26,00 25.80
BOGAMIJ 112,00a 112,00
Delta Lloyd '37.70 37,60
DPAm. Gr.F. 20,80 20,80
Dp Energy.Res. 30.00 " 30.00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 71,00 71,10
Eunnvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass.Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 48.00 48,00
Hend.Eur.Gr.F. 149.00 151,00
Henderson Spirit 65,10 65,60
Holland Fund 58,40 58,00
Holl.Obl.Fonds 121,20 121,20
Holl.Pac.F. 99,40 98.70
lnterbonds 597.00 597,00
Intereff.soo 31,00 31,30
Intereff.Warr. 222,00 220,00
JapanFund 37,40 37,40
MX Int.Vent. 60.00 60,50
Nat.Res.Fund 1240.00 1235,00
NMB Dutch Fund 32,50 32,40
NMB Oblig.F. 36,50 36,60
NMBRente F 101,50 101,60
NMB Vast Goed 37,00 37,30
Obam, Belegg. 188.00 187,50
OAMF 14.90 14,95f
Orcur.Ned.p. 46.90 46.90
Prosp.lnt.High.l. 10,10 10,10
Rentalent Bel. 1354,90 1356,30
Rentotaal NV 31.00 31,00
Rolinco cum.p 99,60b 100,80b
SciTech 18,00 18,00
Technology F. 17.50 20,50
Tokyo Pac. H. 230.50 230,50
Trans Eur.F. 63,00 62,60
Transpac.F. 495,00 505,00
Uni-Invest 116.50 116,30
Unico Inv.F. 80,30 80,20
Unifonds 25,30 25,90
Vast Ned 121,00 121,00
Venture F.N. 38,70 38.50
VIB NV 84,50 84,60
WBO Int. 74,40 74,70
Wereldhave NV 203,70 203,70
Wereldh.divB9 200,20 200,20

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,80 33,50
Amer. Brands 56.00 55,70
Amer. Expres 27,60 27,25
Am.Tel._ Tel. 30,00 29,60
Ameritech 96,70 96,70
Amprovest Cap. 131.00 131.00
Amprovest Inc. 230.00 230,00
ASARCO Inc. 26.50 26,00
Atl. Richf. 80,10 79,50
BAT Industr. 4,40 4,40

Bell Atlantic 73.20 72,60
BellCanEnterpr 37,30 37,20
Bell Res.Adlr 1.60 1,60
Bell South 40,80 40.50
BET Public 2,20 2,20
Bethl. Steel 22,00 22,25
Boeing Comp. 61.20 60.20
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 27,10 26.55
Citicorp. 26,00 25.70
Colgate-Palm. 47.00 46.00
Comm. Edison 32.20 32,50
Comp.Gen.El. 400,00
Control Data 19.00 18,30
Dai-lchiYen 3080.00 3080,00
Dow Chemical 86,80 85,80
Du Pont 86.90 86,90
Eastman Kodak 45.30 46.25
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 222.00 222,00
Exxon Corp. 46.20 45,50
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22,70 d 22,70
Ford Motor 51,50 51,70
Gen. Electric 46,30 45,70
Gen. Motors 87,40 87,00
Gillette 33.20 33,20
Goodyear 48,30 48,50
Grace _ Co. 25,00 25,00
Honeywell 60,20 60,00
Int.Bus.Mach. 123,80 123.05
Intern.Flavor 48,90 49,00
Intern. Paper 44,50 44,25
ITT Corp. 52.00 50,90
Litton Ind. 72,00 72,00
Lockheed 40.60 40,90
Minnesota Mining 62,50 63,00
Mobil Oil 45,60 45.80
News Corp Auss 9,50 9,50
Nynex 68,60 68,60
Occ.Petr.Corp 25.70 25.70
Pac.Telesis 32,30 31,70
P._ 0. ® 5,10 5,10
Pepsico 39,25 39,50
Philip Morris C. 99.75 98.20
Phill. Petr. 20,00 20,00
Polaroid 36.80 36,30
Privatb Dkr 297,00 300.00
Quaker Oats 52,75 52.00
RJR Nabisco 89,00 89,00
SfGobin Ffr 548,00 555,00
Saralee 46,00 45,30
Schlumberger 32.70 32,20
Sears Roebuck 40,40 41,00
Southw. Bell 41,80 41,20
Suzuki (yen) 713,00 720,00
Tandy Corp. 40,80 40,60
Texaco 51,80 51,60
Texas Instr. 40,30 40,20
T.I.PEur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1060.00 1060,00
Union Carbide 25,10 25.25
Union Pacific 64.20 63.50
Unisys 27.80 28,25

USX Corp 28,80 28.60
US West 58,80 58,80
Warner Lamb. 77.25 76,10
Westinghouse 52.60 52,80
Woolworth 50,60 50,30
Xerox Corp. 58,00 58,00

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 43,50 44,00
Am. Home Prod. 155.20
AIT Nedam 57,00 57,00
ASARCO Inc. 40.00 40,00
Atl. Richf. 160,50 158,00
Boeing Corp. 121.00 120,00
Can. Pacific 31,50 30,50
Chevron Corp. 93.50
Chrysler 51,50 50,00
Citicorp. 49,00 48.50
Colgate-Palm. 90.50 90,50
Control Data 34.00 34.00
Dow Chemical 169,50 170.00
Eastman Kodak 90,00 90,50
Exxon Corp. 90,20 90,00
FluorCorp. 41,00
Gen. Electric 90,00 90,00
Gen. Motors 174.00 173.00
Gillette 67,00 66,50
Goodyear 98.00 . 98,00
Inco 64.00
IBM. 242.50 239,60c
Int. Flavors 92,00
ITT Corp. 104.00 100.00
Krat. Inc 193.00
Kroger 18,00 17,00
Lockheed 81,40 81.00
Merck&Co. 113,50 113.70
Minn. Min. 124,00 124.00
Pepsi Co. 79.50 79,00
Philip Morris C. 196,50 195,50
Phill. Petr. 37,00 36.00
Polaroid 68,00 68.00
Procter _ G. 163,00
Quaker Oats 99,00 100,00
Schlumberger 63,00 64.00
Sears Roebuck 79.50 80.00
Shell Canada 63,50 65,50
Tandy Corp. 79.00 79,50
Texas Instr. 78,00 78.50
Union Pacific 126,00 126.00
Unisys Corp 54.00 54,50
USX Corp . 57,00 55,00
Varity Corp 4,00
Westinghouse 104,00 104,00
Woolworth 100,00 99.50
Xerox Corp. 111,00 111.00

Warrants
Akzo 38,40 37,70
AMRO warr. 4,30 4.30
Asia Pac Gr F. 5.95 5.95
Bogamij 9,90 10,00
Falcons Sec. 12,40 12,10

Honda motor co. 2440.00 2375,00
K.L.M. 85-92 129,50 128,50
Philips 85-89 34.00 32.80
St.Bankiers a 2,40 2,50
St.Bankiers b 2.90 3,00

Euro-obligaties & conv.
104Aegon 85 102.00 102,00

Aegon warr 13,80 14,00
10'"ABN 87 97.80 97,65
13Amev 85 98.50 98.50
13Amev 85 97,75 97,75
10 AmevBs 102,00 102,00
11 Amev 86 98.30 98,30
14'4Amro87 99.00 99,00
13Amro-BankB2 102,35 102,35
10'-Amro 86 97.50 97.50
10Amro 87 97.25 97.50
53/<AmroB6 100.00 101.50
Amro Bank wr 24,30 24.50
Amro zw 86 68,60 68.50
9 BMH ecu 85-92 102.25 102,25
7 BMH 87 98,25 98,25
HCCRaboB3 102.50 102.50
9CCRaboBS 105.40 105.40
7 CCRabo 84 108,00 108.00
10'»EEG-ecuB4 102.00 102.00
9J4E18-ecuBs 106.35 106.35
12' 2 HIAirl.F 94,25 94.75
12 NIB(B) 85-90 103.00 103.00i 11UNGU83 102,00 102,00
10NGU83 102.00 101.50 a
2-4 NMB86 87,00 86.90
NMB warrants 29,20 30,10
8 J < Phil. 86 95.00 95.10
6*4 Phil.B3 95,50 95,00
HUUn.Becumy 86 99,90 99.90
124 Unil. 97,25 97,75

4*4 Akzo 69 217,00 215.00
5' 2 Amro 69 403,00
5V< Gist 69 455,00 455.00

Parallelmarkt
Alanheri 14.60 14.70
Berghuizer 45.10 45,20
Besouw Van c. 36.50 36,00
CB Oblig.F.l 101.50 101.70
CBObhg.F.2 101.70 101,90
CB Obkg.F.3 103.20 103.30
De Drie Electr. 27,30 27,30
Dentex Groep 27.00 27.10
Dico Intern. 78,00 82,50 e
DOCdata 26,50 28.50
Geld.Pap.c. 71.40 71.40
Gouda Vuurv c 58,50 59,50
Groenendijk 25,70 25.50
Hes Beheer 240,00 240.00
Highl.Devel. 11,00 11.30
Homburg eert 3,30 3.60
InfotheekGr 19.00 18.70
Interview Eur. 6.80 e 6.6Ö
Inv. Mij Ned. 37.60 38,00

i KLM Kleding 24.20 25,00

Kuehne+Heitz 24.20 24.20
LCI Comp.Gr. 32.10 32.50
Melle 302,00 301,00
Nedschroef 65.00 65.00
Neways Elec. 8,30 8,50
NOG Bel.fonds - 29.60
Pie Med. 10,40 10,30
Simac Tech. 14,50 14.50
Text Lite 3.80 3,70
Verkade Kon. 288.00 289.00
Weweler 76,20 75,10

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn p jan 40.00 251 0,30 0,38
ah c jan 85,00 118 2,11
akzo c jan 150,00 220 6.21
akzo c jan 160,00 389 1.8(.
Akzo c apr 170,00 104 3,30 2,80
amro c jan 75.00 248 4.81
amro c jan 80,00 123 1.20 IJ*
amro c apr 85,00 108 1,20 I_o
buhr c jan 55,00 174 2,40 3.»
buhr c apr 55.00 123 4.30 4.80
buhr c jul 60,00 152 2.80 3,00
dFI p jan 190.00 300 0,70 a 0,30
d/Fl p dcc 200,00 140 12,00a 12,05
eoE c jan 250,00 113 6,80 6,08
eoE p jan 250,00 269 2,80 3.2»
giSt c jan 40.00 279 2,4 i
giSt c apr 50,00 105 1.20 1,1»
hein c jan 140,00 415 3,50 6.40
hein c jan 150,00 406 1,00 2,30
hein c apr 150,00 215 3.5
hoog c jan 60,00 161 14,20 13,00
hoog c jan 70,00 149 5,70 4,08:
hoog c jan 75,00 150 2,60 2.20
hoog c jan 80.00 104 1,50 a l_fl
kim c jan 40.00 459 3.10 2.8.
Klm c jan 45,00 208 0,60 o,_)
kim c apr 45,00 258 2,30 l,j»
kim c jul 45,00 143 3,00 2,9b
knP c jan 45,00 403 2,20 2.MJ
nedl c apr 240,00 136 31.00 a 31.00
nlv p feb 105.00 200 I,Boa 1,25
phil c jan 30,00 174 3,00 2.8Ó
phil c apr 35,00 204 1.20 1,26
phil c jul 30,00 336 4,20 4.10
phil c 091 55,00 226 2,00 2,00
phil c 093 30,00 143 8,40 8,39
phil p jan 30,00 165 0,30 0,30
phil p apr 35,00 362 3,70 3;80
phil p jul 30,00 126 1.60 a 150
ohe c jan 220,00 252 13,30 10,70;
olie c jan 230.00 564 5,00 3.90
olie c jan 240,00 240 1,30 IJ»
olie c apr 240,00 111 6,00 5,10
ohe c 091 210.00 353 39,40 37.60
ohe p jan 230,00 379 2.40 3.20
olie p apr 220,00 586 2,70 3.00
uhe p apr 230,00 529 5,70 6,90
umi c jan 120,00 245 1.80 1,3*
unil c jan 130,00 656 0,40 0,20

economie

Duitse bank
optimistisch

over economie

KANKFURT - De Westduitse economie zal
Pjaar met 3,5 procent groeien, het hoogste
ffrcentage van dit decennium. Dit zegt de

bank van de Bondsrepubliek Duits-
[jjjin haar maandbericht van december. De

mPw. vergelijkt de economische situatie van
afgelopen maanden zelfs met de hoogcon-

■"'«uur in 1973 en 1979.

1^oorzaken voor de gunstige ontwikkeling
P 1de economie noemt de Bundesbank de
F-êenomen bereidheid bij ondernemingen

P te investeren, de constant grote con-
vraag en de snel toegenomen ex-

rt Vooral de uitvoer naar andere landen
__K, de Europese Gemeenschap groeide

Volgens de bank moeten de bedrijven hun
produktiemogelijkheden uitbreiden gezien
de grote orderportefeuille en de volledig be-
nutte produktiecapaciteit. Door de grote pro-
duktie is ook de vraag naar arbeidskrachten
toegenomen. De opvulling van vacatures is
moeilijker geworden door een gebrek aan

juist gekwalificeerde mensen en door de on-
gelijke regionale verdeling van vraag en aan-
bod van arbeid. Het aantal Westduitsers met
een baan in oktober was 900.000 hoger danin
de herfst van 1983.

De Westduitse economen zijn kritisch over
de inflatie in de Bondsrepubliek. Die be-
droeg in de laatste zes maanden gecorrigeerd
voor seizoensinvloeden en zonder energie-
dragers 2,7 procent op jaarbasis. De oorzaak
van de geldontwaarding lag in het binnen-
land, want de lage olieprijzen en de wereld-
markt zorgden voor een dempende invloed
op de prijsstijgingen. Door de vrij hoge infla-
tie heeft de Bundesbank eerder deze maand
moeten besluiten de geldmarkt verder te ver-
krappen.

C&A tegen illegale ateliers
AMSTERDAM - C & A en Peek &
Cloppenburg wijzen het werken
met illegale naaiateliers volledig
van de hand. Bij beide bedrijven is
het beleid dat, indien ze dit ver-
schijnsel tegenkomen, ze het zullen
bestrijden.

Woordvoerders van de bedrijven
hebben dit gisteren gezegd in ant-
woord op een onderzoeksrapport
dat deStichting Opstand woensdag
in Amsterdam presenteerde. Uit dat
onderzoek blijkt volgens de stich-
ting dat bedrijven als C & A en Peek
& Cloppenburg geregeld, via tus-
senpersonen, gebruik maken van de
diensten van de vele illegale naaia-
teliers in Nederland.

De woordvoerder van C & A zei ech-

ter dat, hoewel dit soort verhalen
steeds weer de kop opsteken, de
harde bewijzen ervoor ontbreken. C
& A zou volgens hem graag over die
harde bewijzen willen beschikken,
zodat de zaak goed kan worden aan-
gepakt. Zolang die bewijzen echter
ontbreken, is het volgens de C & A
woordvoerder „moeilijk vechten te-
gen spoken".

De woordvoerder van Peek & Clop-
penburg verklaarde dat het niet mo-
gelijk is altijd te controleren wat ge-
beurt met opdrachten die via de le-
gale naaiateliers worden verstrekt.

Zodra het bedrijf echter lucht krijgt
van illegale praktijken, wordt de op-
dracht meteen ingetrokken.

Helere onderbouwing plannen noodzakelijk

Voorlopig nog geen
vierde vakcentrale

UTRECHT - De bij het categorale
Ambtenarencentrum aangesloten
vakverenigingen zullen op zijn
vroegst komend voorjaar een be-
sluit nemen over de oprichting van
een vierde vakcentrale naast FNV,
CNV en MHP. Als dat besluit een-
stemmig is, kan de vierde vakcen-
trale in januari 1990 een feit zijn, zo
verwachten de vakverenigingen.

Eerder dit jaar ging de algemene
vergadering van het Ambtenaren-
centrum (AC, 110.000 leden) er nog
van uit dat de vakcentrale in januari
1989 haar beslag zou krijgen. Die
verwachting blijkt te optimistisch.
Vooral de verenigingen in de ge-
zondheidszorg binnen het AC (art-
sen in dienstverband, fysiothera-
peuten, tandartsen en psychologen)
hebben deze week aangedrongen
op een betere onderbouwing van de
plannen, onder meer door statuten,
huishoudelijk reglement en een be-
groting op te stellen. Aan de hand
daarvan moeten de ledenvergade-
ringen van de 21 aangesloten ver-
enigingen rond april 1989 beslissen
over de oprichting van een vierde
vakcentrale.

Erkenning van de nieuwe vakcen-
trale zal een veel langere adem ver-
gen. De bestaande vakcentrales
FNV, CNV en MHP hebben al eer-
der laten weten geen enkelebehoef-
te aan een nieuwe vakcentrale te
hebben, die ook aanspraak kan
doen op zetels in onder meer de
Stichting van de Arbeid en de So-
ciaal-EconomischeRaad.
De MHP (middelbaar en hoger per-
soneel) zou het liefst zien dat het
Ambtenarencentrum zich alsnog bij
haar aansluit, maar de MHP-centra-
le van ambtenaren CMHA is daar
mordicus tegen. Volgens de CMHA
is er „geen schijn van kans" op toe-
treding van het AC tot de MHP zo-
lang er geen drastische verandering
van het beleid ten aanzien van het
middelbaar en hoger personeel
plaatsvindt.
De toetreding van het Ambtenaren-
centrum tot de MHP heeft zon twee
jaar geleden de gemoederenvan het
georganiseerde middelbaar en ho-
ger personeel danig bezig gehou-
den. Eerst was er sprake van aan-
sluiting bij de CMHA, maar vanwe-
ge het uiteenlopendbeleid liepen de
onderhandelingen stuk.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige notenn- l:gen goud en zilver op 21-12-1988 oi
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.440-/26.940,
vorige ’ 26.370-/26.870, bewerkt ver-
koop ’ 28.540,vorige ’ 28.470 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 355/ 425, vori-
ge ’ 355-J 425; bewerkt verkoop ’ 470
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,94 2,06
Brits pond 3,49 3,74
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Duitse mark (100) 110,75 114,75
It. lire (10.000) 14,65 16.05
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,61 1,73
Franse fr. (100) 31.75 34,25
Zwits. fr. (100) 131,50 136,00
Zweedse kr. (100) 31,25 33,75
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,80 16,40
Spaanse pes (100) 1,67 1,82
Gneksedr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,25 49,25
Joeg. dinar (100) 0,01 0.06-
lers pond 2,89 3,14-;
Jap. yen (10.000) 157.50 162,50 -
Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gist.
middag:
Amer. dollar 2,00125-00375 "Brits pond 3,6145-6195
Duitse mark 112,860-910
Franse franc 33,030-33,080 i
Belg. franc 5,3845-3895
Zwits. franc 133,735-785
Japanse yen 160,65-160,75
Ital. lire 15,310-360
Zweedse kroon 32,630-680
Deense kroon 29,165-215
Noorse kroon 30,475-525
Canad. dollar 1,66725-66975
Oost. schill 16,0470-0570
lers pond 3.0130-0230
Spaanse pes 1,7450-7550
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7000-7100
Hongk.dollar 25,60-25,85
Nieuwz.dollar 1,2700-2800
Antill.gulden 1,1075-1375
Surin. gulden 1,1075-1475
Saudische rial 53,25-53,50
Ecu gulden 2,3430-3480

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 285,2 283,5
alg.-lokaal 277,5 276,3
internationals 293,4 291,3
industrie 249,7 248.1
scheep/luchtv. 251,3 249,4
banken 344,0 346.5
verzekering 595.0 592,9
handel 457,2 455.9
cbsobl.index 115,6 115.8
rend. staatsl. 6,23 6,20
waarvan 3-5 jr 6,16 6.12
waarvan 5-8 jr 6,24 6,21-;waarv.s langst 6,41 6.39 H
rend. bng-len. 6,55 6
rend. banklen. 6,30 6

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):

Akzo niet genoteerd (152.20)
Kon Olie 228,90-230,00(229,80)
Philips 32,50-32,60 (32,60)
Unilever 116,00-116,60 (116,60)
KLM 42,40 (42,40)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden

' volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport, 15, nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2164 64 964.70 184.80 822.86
Hoogst 2178.57 970.30 185.87 827.92
Laagst 2146.07 955.52 183.50 815.75
Slot 2164.64 962.91 184.57 822.25
Winst.

! verlies - 1.43 - 2.26 - 1.65 - 0.88

(ADVERTENTIE)

2x aan de top!

Clnde november uitgave van
de Consumentengids

werd de Beovision L2502
P beoordeeld met

■ In de uitgave van

P""""^- Daar is de RL 45.2 van
Bang&Olufsen er één van.

Bang & Olufsen __ 3 jaargarantie

Ooitkiest uvoormooist
Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) OudeBaan 1, Tel. 04498-51513

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

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

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

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

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

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

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

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

Het telecommunica-
tiebedrijfAPT-Neder-
land in Hilversum le-
verde gisteren een tele-
fooncentrale aan het
door een aardbeving
getroffen Armenië. De
centrale werd per An-
tonov-22 naar het
rampgebied gevlogen.
Directeur-generaal Va-
silev (links) van de
Russische PTT kreeg
uit handen van direc-
teur Eckel van APT de
documenten die beho-
ren bij de centrale.
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_____F **WÊ ______rToch jammer dat deKerst
0 /ik Wm mm\

m\**^ _^_ m+**** Ĵé***m' §£ L~ 'fIL U/im^^^T^^ vk**wjm\mi wSm^^v&i *XX _^_3-'______^"**^^*iSëï?_9_i'^^ . y^fli^—<**£. . jódm&g v49&ffis J^__^___i«^_?-^3_H_____& t _^^ -^J* i __^ V

ï A ’e hebben zoveel lekkere dingen in onze winkels, daarvan
\§\K blijft een mens smullen. Eigenlijk zou de KERST minstens
W W 3 dagen moeten duren, dan konden we op ons gemak

van alles genieten. Niet teveel in een keer, maar wel heel veel lekkere
hapjes. Jammer genoeg valt deKerst dit jaarwat ongunstiger:
op zondag! Dat maakt dekeuze wat minder gemakkelijk. Om 't u _*_^^ *toch wat gemakkelijker te maken hebben we hier flink wat van onze ■ i AVIKO; Parijse johma

>s_^l^^_^3 1verrukkelijke specialiteiten bij elkaar gezet. Maar in onze winkels UNQX
UNOX (U#uf(ll)bc(!fcU& bw)*A&b

hebben we natuurlijk nog véél meer. Prettig Kerstfeest.
f_/ini_n_7V Tèl. i_i *****rr _rw kip-kerrysaiade,

W\ _ fl___T 1 w^_-i_i i ' ■■!■■■!■ lllHi-T__?_____—— /c/p, rundvlees, IË_[S___J_P_? Cf V <")l fl >__il^&P___*Sv " c-_§NB^_<#!llAtllViEl! >ais^ «Kil j-iii Kncftil f #%co^^^ë^^^Mt\\ 11 ■IJ ■■■Hl ""'f^^^ enka/fsragout. Wl^!?^ ui

kilo ID# - —^^^. ". r^^.: ..... . " tSü I doperwt,es | dob&u^|es IMKP |I 9 ;
____^*-*-*,- Ook aan het stuk verkrijgbaar als varkens-filet ofgesneden in lapjes a ±100 gram. *&M pÉP^JI J extraf'Jn- fl 7Q *^ÊIÊÊ!w^ :?^*&*+Jki

L.MOUS.N-RUNDVLEES: TOPKWAÜTE.T _g _ ' £^| "* '"
'''-^ïi 9 tjvwt^^. #iWf_i_#f_it(_rtl_nif /_jw_a_fe_®feïï'* ~<sB(^uggp|^^ WwiW-»»*/ lAv' v**w^'

Botermalse 1 _■■_'"__' \\mmmm^Èmm% C^*&soP O w I ir~~ "__ _7~ r , __A f| WÊÊËwIÈ 1/"
*«,__,_ ni c^n Z Q25 '^tSWITI» Voor de gezellig verzorgdeKersUafel:/^#Jlw)Ut6(J 500 gram l____r« lH| \ V^L^^^JS^ J Jf

Verse, Hollandse _^^"V ita«'n«- "N_ /_^) FriKi//^r. f» l fU _. ________ 3**^^zrSff fbetkerl f . I _W
.__**_ «fofof *ï20/^_-c<_>__________. 7? Sdiww-wofctei- iQO J S&Sfr s^wuaw- **_ta__tó_Mo^^ *fc |» ) **».*__ _g

V_- "-0* 500 gram %#" §| ■ 400gram3^9-

M OCIttUIC-dCWUIt IU:fJ nu 200 gram «" Melk/puur/doublé/melk-wlt. ° J

K * In roomboter gebraden OfiS onze sla9ers" 195 W^Ê^'^^t I^6'Wi''''im< Ê Compleet verzorgde li._r|____»-|_» #OJ /lf_f.Of|l#/l_il inn L PT lg%#- fl?Al, I f,'j^^ *A ». ff D Oisn ()w^twsLloo9ram __&" uattewaw 100 gram ■" nMK^i
-ui iif'-"**^ f) " I i. /) 1 1w*r M_l_____»ÉS tl_______lM_■'"' " '''Wm

Zoweldefondue-schaal als de gourmetschaal worden dooronze mensen in een luxe meeneemdoos verpakt. (JlUXUflt 100 gram J| \A^WkUWK> OU gram J



dit jaaroa zondag vajw

Is?J_w___ ' I*^ '*■il__ ii i '***9^ _*^_rfv_ir T—Wfc- ffimSffloyKW______Ü^_^tt_>-:'_l_'__FSt__ jX ''■ ’ i :>i - - fms I £ :*___'^'^_ks_S(_i_ ___T_ii >1111'**^^
-'■-'■■ ■"■ '■'■■ 4_BaS_EA V v/s ■'■'■-■ - pa^SPy^p^S. |, ij) i^mi' : ■ . _ii *" '■/^N^ jij *l . _i^9

'''/'W'9s^99*^**ÉÊtssss'' ■YS//!&f9t*mlA- __w__o^^-^:" '■"■^H__w^fl______ '' ' J_. *4^ f f '-'■ "****^ $̂^''m\ ' V- V^ ’' 1 J^*^'. _^É_S__B ____T

/C^___èx

JiiEuw:r,e p!3jL'r I janlfndi^RSTNieuws I wiu_klw-fieedft'uH«l kewewuCaai 080 fel 1
'WlstCll'UsCillCd_n^"i'>'*« IV-CC1* J/>^/en bij Uin debUS. \ In luxe geschenk-verpakking. X'Q* "«f«"feS"°OT- -__ -__
r> cJ , _«.-_w_.w. f 'M*iw{fiW_iiT"^'' j^^^*^^ M^k _r -lyryo nu w .__.^_ll "t llw 'met vlees uiteigen slagerij. van JanUnders. IpHP^V 1 rt f-T WSakt per 4 stuks a ±85 gram. pak a ft. <£!' 'EjS' [MOIMA | ±1200 gram nu /^^X W« met ,n roggel. |Campinl

jÉÉÈIÊk^ :*___&
250 gram mC^ïïte*s€!£t I hfl/l_lill_l _|Q^ Jl (_-_?P^Mj

___fl______H_____________________H______V "*ii^l'^^^'^ I — ffl» I pCCSÜ(WItIme._/__W-OAn. QoO y^LïOnu -»" I JMpI

"#^«_eWn ?T^i^ _iAA I M "___" _ ||» S.Sfë^Sr^/^^»rt*»r» hterfies 1.39 KOU 1 1 ______nn___■ 11 Dlltl D^KC^_^_K^^«<*m '''^^^mmÊÊÊ^^^^"^^" 4 flessen voor + lßJ__Jß___B_lm_?J__L__lm_r__il^ JB-- _^^__xS_fvÓ
. 4 mm I H^pmigm fff'lf) t I: Il jf mê\ Egyptische f?^

fCIUMIKERSTGESCHENK W^^Ê kSSuTBtV WW/j. _ 749 f^^^

Ai m PIK "■***« fe_^# v_/i///e, érménk i _**on*V w--~w -|- j 1Afcfol Öfllff 1 ctocOfcfe lID Mgfê 250gram !" , . _

|^ *ff f f f # mm* ■ -itÉß*W^^. IOLIM A/lOID **^ I t/nf^föS f*yï\\ J^iiï*

\ som aot mms SSoeS'So/X^ I P erKiio-tros !" I vi(A/Wibb_(
i%m^<^ (fiNDË^- \ PerPak' OO 7Q/:VC,/l^A/7ï/r Wli^ZesT^ 1

.^tf^^Xir 00^eïÓa9omhev'^ aWeNA!^ e \ DEZE AKTIESZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 22 DECEMBER %■. I Hollandse
JÊËV^ 23öcC ionV\oóe^ ,^J toten met woensdag 28 december, ude vers-akties n l)J« _ T__>f);n;«..4 fl/_T X<Z^r vao^aOU ZIJN GELDIG VANDONDERDAG 22DECEMBER TOTEN MET **\W. M bCOÜCH IJCuCIüU^ 7'
I -^^Sk-.^ __g^ ZATERDAG 24DECEMBER 1988 W -'■>*

■^AI._JJi»AII-.,_J |89

S^F^^^?%*>_y »if" '^>, _____! ___ V ____! __■ jHI LW4i*/*v*,*"V^*^|T»

AL 25 JAAR 'T ALLERBESTE VOOR 'N VRIENDELIJKE PRIJS "^^B^ PERK'I° I.
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Stucadoor kan nog «Ja
aannemen. Tel. 045^ Jl
Dakdekkersbedryf M#
is en blijft het vertrtß 1
adres voor al uw }/% ,
WERKZAAMHEDE> ft045-451862. ___^ ,\i ii ii 11 hi i 'BBGörgens. Tel. 045^HANS LIPS voor tin^ &1
dak- en zinkwerk m<* tt
rantie. Vr. vrijbl. advi»
ferte. Bel 045-453818^ || |
TRAP BEKLEDEN, g L
hangen, gordijnen m*»
Voordeelprijzen en ... ft|
manschap. Gratis P"S :_
gave. Schillings IntOT *l
Sunplein 39, Nieuwe»" H |
gen. Tel. 045-312613^- .*
TUIN snoeien, verzs fitenz. Bel 045-272093 s
werkdagen. Srh
TV-ANTENNES /£ -all-in 5 jr. garantie. O 0*:
reparaties door gen- 5burg. Géén voorrijko^ n
Koenen, 045-441693^__, J
■■■■■-■■■■-■'^J |*l.
KEUKENS, keuken^ |j
ratuur. Laag in pTVhé «etgarantie. R/J HandejJ fderneming, Stations^ l'
294, Nuth .el. 045jjgg *KANTELDEUREN, £ t
deuren, sectiedeuren 3 p
of zonder afstandbedQ I
in 23 maten direkt IJ-j 4
baar. Afstandbed^computergestuurd, ,1 k
schikt voor alle soorte"^ "»
ragedeuren compl-. 1 p
zender voor in uw au^- j «1
Straten, Eijkskenswff
Geulle. Tel 043-64 lgji^FITNESSAPPARATJj Ihometrainers, roeiaP^ten, compl. fitnesssW"Jj| J
chroom halterstangell > Jaf ’ 52-, halterscrojV^J _i

’ 2,40 per kg; allesuit/J fc
raad leverbaar. SmastI'^fitness, Theaterpaf k
Kerkrade, tel. 045-45g^ |'
KLEURENTELEVISIE fPhilips, Blaupunkt, jjjl j.
vanaf’ 95,-. Radio/tv^ *BY., Bokstr. 33, Hf «
heide. Tel. 045-213432^ H
Gebruikte KLEUREj*»
LEVISIES te koop

’ 100,-; nieuwekleur*'
visies vanaf ’398,- |
Van Voorst, Ganze^ll48, Heerlerheide. Tel
213879. VkVLOERBEDEKKjf%j |
gordijnen en karp^Jl "Irote voorraad en voo'!Jjp! s
ge prijzen. Vele «^met hoge korting. ""'*} ,
mr. Grooten, KloosWfa««
22, Simpelveld. Tel- .
441346.

■Te k. MSX 1 COMPJSIj
mcl. externe disK"> l

'boeken.tydschr. en afgramma's. ’ 650,-. Tel- 1
259619. -^P
Grundig STEREO'S-h
100 kan., vraagpr. 1 \rrfw_
Philips platenspeler. \sV\
’50,-; (Bose) Inkel <*,
s.deck, \o\pr. ’ 150'"'Jn|Wl
singles ’ o- p. st.: % (t,
’2,-. T_l. 045-22-20» TM
19.00 u. _

-ïfmtTek. eikenVITRINE*^en bankstel, als
pr.n.o.t.k. Na 18.00 ui» J&425031. —-^r_.'
Te k. eiken KAST, t&3k
Tel. 045-316768
310947. ---fP-Te k. KINDERSPf w. I,
GOED, babvP^d»»truitjes, joggingpakKe {
mes-/herentruien e{\^grlê >,
ningenstraat 9, "^ j:
Tel. 045-721051. _^<> *

Eï^^fc W*t?S^^ *^^_S> j17^\JJnk I^TTi I EEN PRIMA FILM'VOOR TUSSEN DE BEN 80". ■W^^Ék t:^^!S|iiil*?^^_B]*ii 'vll^fl^^'ffli!
mmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mm M van e Theaters wensen Kinderen zowel als volwassenen vergelen gegarandeerd meer SJj&SlË!'*!? -I _Kre Ifflß*^I U heerlijke kerstdagen en 3 t—" Wl uura"es wat~*')uiten°*b'oBooo? —speelt". I :^J& £. " _^r/%&- '

ItTflÉ %T*yJI "vJlf^.J I ///aAN/^YpTS (2e kerstdag) Koffie-kerstconcert. Entree ’ 8,50//7,75.

|M«iweek .^H Brï^P^T^BTflvtT] [/ lp J& W_n 2- ' {"*\_\r^_-__r_ CX^ ;;»ii^^> ?S^s__BlÉi__»*=^' 20.00 uur Pianofestijn. Entree ’ 23,50//19,50.

IllLifl __*■ ___ fl IIC \^f_MWj[/. -f\\ ft' y^% DENiEUWE t/m 27 januari(geb.51921 °ovlrï. 1978)

■■—rmWmüör^rr——' 11«WEm-*__■_■- f\-'«-%_. i\ avonturen van olieverfschilderi'en- ■LJI iMurphy^/ /*ÏB_____. fltüV/:iril I H _y_t ' ''^Éfc" "Xl hÊÊmÊÊmt^i&&< Dïr_r.; lam.-!." ,_- Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00
E-'V'l'p UjW _?*■ Jl ■jßff J >,/m r ippi [AINLjKyU-» uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten.
B_li___________ ' UW WK v^t^^^v^^^^^\i ____rfl _L^o; '■ "' T Vi > PP W*&f3f ' een film van ken annakin Tijdens de kerstperiode is de kassa gesloten van vrijdag

y_ Jr W ] mmw mJ-Jk '-'m^Mê*%J''' __!$■ ':¥^m/^:,'%' geDaseera opac Doeken 23 dcc. t/m maandag 2 januari, m.u.v. 26 dcc. vanaf één
M*> Jj__9___ mmmmmmr ïp|s__!_?_?^T<_T_r_K!^!!| ____T 4__»J-_' f__MH_/' Pe# ! neo»_^ __i«ok_^l PiPPiWNCKOUSvan astridunocren uurvoorst. Ritmic Groep (11.00 uur) en vrijdag 30 dcc. van

mffl E- __■__, ILIJI WL^m****\IMOONWALKEFI zaterdagmiddag» XLV T^^^t 4WW "Ca riat zipn" \WSJ&I~ llAli»it_^m,_ra,Mv 10.00-12.00 uur en één uur voor de voorst. Pim Jacobs-HtWWfcfcfffl PEE- ËjmmonrvangendeOmGmÏE "I * W__tf«°_S„;koo , lflte^^^Q_ /Louis van Di'k <1900uur>' Nieuwjaarsreceptie B& W ge-f 'rfrJM -T_T^?T_^__li _L,V_ i.11.1V-_fi -ilFILMPOSTER gratis /zolang de ta i__ill_l__ '?MÊÊ£ÊËÊM lAURA VUSBLOM, MARCO BAKKER, meente Sittard: maandag 2 januari 19.00-20.00 uur.fjl -1 '-I-r» lU I*Hli i Wff *M voorraadstrekt). II I WS^ÊÊ**t^^^ÊÊ*Vl*^ TFTSKE WN OSSEWAARM, eva
2 00-4 15-6.45-9.00 uur_ï_W Dag. 2.30-4 30-6.45-8.45 uur _Ak" Dag 2.00-4 30-7 00-9.30uur en dag 5.45-8.15 uut _Ak Dag. 2 15-400 uur. _S__W Dag. 2.00-4 00 uur. _g Bestuurscommissie, direktie en medewerkers wensen

" ___JL\w^l. A*L**V^. ____^, /__F^ A^mmm^ u Prettl9e kerstdagen en een voorspoedig 1989.

"mmm*******m*******V ~^*****************\w y*m*****\*****\****\\w y^******************\*wT

W^Z^W Wijngrachttheater
( M ¥ Rodaha!
I^2 Kerkrade

Maandag 26 december,
15.00 uur
AbdijkerkRolduc
(Kerkrade)

ip|||i Kerstconcert
HL4 ) m.m.v.: Yvonne Nijsten

'Sr _____^_i Rene vans*w _*_«__Genen

Jaqueline
Sl I Vreuls

(blokfluit)
Het programma bestaat
uit werken van:
Louis Claude D'Aquin;
Giuseppe Sammartini;
Peter Cornelius
(Weihnachtslieder);
Cesar Franck; J.S. Bach.
Entree: ’ 7,50

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

K.H.M. ST. PANCRATIUS EN THE NITS ’ 22,50; paspoorten
KINDERKOOR DE ’ 17,50; JTP-Tip ’ 12.50.
BOTTERBLUMKES
Kerstconcert. ______!
’ 8,50; paspoorten ’ 6,-; _______________________________y__________________________________f
crèche ’ 2,50. Nieuwjaarsconcert „WIEN

BLEIBTWIEN" metRuxandra'
m^P^B B_£___i Voda< sopraan - The LondonIJH_l_______________l Strauss Dancers en Johann
Mevrouw Smit „MOEDER IN Strauss Orkest 0.1.v. André
DE WOLKEN" Rieu
familievoorstelling (vanaf 8 jr.) ’ 21,-; paspoorten ’ 16,-; mcl.

’ 5.-. 1 glas champagne.

„OUDE NIEUWE VRIENDEN"
muzikaal blijspel van Jos
Brink en Frank Sanders
’27,--’24,--’21,-;
paspoorten ’ 19,-.

Bestuurscommissie, directie en medewerkers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1989!
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Wordt RIJINTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder
(m/v). Haal het enige door
Ministerie erkende Kader-
schooldiploma. In januari
starten in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Meer dan 250 vacatu-
res. Dus vast en zeker werk. iWilt u echt een fijne baan ,
en een prima toekomst? 'Bel dan nu (ook 's avonds) lvoor een gratis studiegids |
de Kaderschool: 04998- ,
99425. !
Nederlands bouwbedrijf j
vraagt voor Dld. omg. 'M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook .
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409. I

Gevr. part-time en full-time
TAXICHAUFFEURS, v.d.
hele week, dag- en nacht-
dienst. H. Gielkens, Julia-
nastr. 6 Brunssum (WAO-
ers geen probleem).
Goedlopende club te Kerk-
rade vr. dringend MEIS-
JES. Tel. 045-423634.
Club Exclusief teKerkrade
vr. GASTVROUW. Tel. 045-
-423634.

j

Gevraagd per l-2-'B9 een .man of vrouw die geheel'zelfstandig onze WINKEL lin de levensmiddelensector |
kan beheren. Hoge verdien- i
ste mogelijk d.m.v. provi-
siebasis. Br.o.nr. HO 651 !
aan Limb. Dagblad, Kou- )
venderstr. 215, 6431 HE ,
Hoensbroek. ■
Gevr. BUFFETHULP tel. '045-412715. j

Gevr. CHAUFFEURS - Bestellers in bezit van rijbewijs j
8.C.D.E., onregelmatige werktijden. Chauffeurs worden 'zowel in binnen- als buitenland ingezet. Kandidaten 'kunnen schriftelijk of telefonisch solliciteren bij WJ. Ze- !
gel, BV., Haring- en Zeevisgroothandel, Langheckweg ;
20, Kerkrade-West., Industrieterrein, Dentgenbach. Tel.
045-460140. i
Limburgs Dagblad vraagt bezorgers voor Heerlerbaan
melden bij Limburgs Dagblad, Fr. Erensln. 4 Schaes- :
berg-Landgraaf, tel. 045-311782. !

W.J. Zegel BV. vraagt voor het verrichten van div. werk-
zaamheden in pakhuis en op de markt, handige en zelf-
st. MEDEWERKERS, die niet bang zijn om aan te pak-
ken. De werkzaamheden zijn afwisselend. Kandidaten
kunnen schriftelijk of telefonisch solliciteren bij W.J. Ze-
gel BV., Haring- en Zeevisgroothandel, Langheckweg
20, Kerkrade-W., IndustriettereinDentgenbach, tel. 045-
-460140.
Gevr. TAXICHAUF-
FEURS voor dag en nacht,
liefst enige ervaring. Hee-
renweg 267, Heerlen.
Gevr. vr. part-time HULP
(18-24 jr.) voor in cafetaria-
snackbar. Tel. 045-213451.
Nette TAXICHAUFFEUR
m. erv. gevr. Pers. aanm.
Maastricnterstr. 157,Bruns-
sum.
Erv. SERVEERSTER v.
restaurant aan de Selfkant
en erv. kok gevraagdtel. 09--49-2455-18660f2978.
I I I __l , MM■■ll— ■ 1...1 ■■ |

Erv. CONFECTIENAAI-
STERS gevr. voor middag-
en avonduren, tel. 045-
-211571.

NEW LOOK B.V, Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. .45-312154/-
-312709.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedrijf
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.

I EEN SUPERDINER
OMVANTE
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van 5,95 voor Aan bij_a geen enkeie maaltijd wordt zo veel aandacht geschonken als aan de blik2l3 gram S\Q&kerstmaaltijd. Da's niet zo verwonderlijk, want juist met dekerst willen we 't ons \K**V

fWÊ
'ns extra goed laten smaken. Super helpt u daareen handjebij met een smakelijk *****1 '*Ê kerststukje van deslager: een heerlijk malse en sappigerollade. Versgesneden van

■——«■■
k Ê het allerbeste stukje varkensvlees. En door de slager alvast lekker pittig gekruid. f^_&w t^^^^lU hoeft 'm alleen nog maarzn bruinekleurtje te bezorgen in debraadpan. Dan zijn ***&ffjdj *** £3^4|É we er van overtuigd dat uw kerstmaal een echt koningsmaal wordt. _**^M^'4»<#.«i__l

1 C*WOFP» fc^P FTfW^d "■ mmmmm ■ ***SuperChips naturelof " ~ Superpommes
paprika, Er is 'nSuper dichterbij danu denkt Parisiènnes, * AQ \
zak 175 gram *A 19 Bel voor informatie 03403 -93503/93505 zak van 450 gram 'ij* I
Van 1,39 VOOr ■ILI- Aanbiedingen zijn geldig l/m 2412-1988of zolang de voorraad strekt. 11 V3n 1,79 VOOr **^^____^s'



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

linair programma, door Ria van Eijnd-
hoven. Vandaag: Groot vlees/crème
fraiche.

16.35 Die Schwarzwaldklinik. Duitse
serie. Afl.: Der Tot der alte Dame. Juf-
frouw Meis, de charmante secreta-
resse van prof. Brinkmann, bekom-
mert zich om haar oude en hulpbe-
hoevende buurvrouw. Nog eenmaal
wil zij haar oude huis zien en juffrouw
Meis brengt haar daarheen.

17.20 Nature of Things. Natuurserie.
Afl.: De Stem vallei.

17.45 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Deadly circle. Stringfellow Haw-
ke wordt geconfronteerd met een
aantal ontvoeringen van Vietname-
zen in de Verenigde Staten.

18.30 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie gebaseerd op de speel-
film Ghostbusters. Afl.: Niemand
komt naar Lupusville. In een bos blij-
ken 's nachts vleermuizen te veran-
deren in vampiers, de Ghostbusters
besluiten hun apparaten op deze
vreemde wezens te testen, maar
makkelijk is het niet.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het
wasteil probleem.

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

19.24 De blauwe postkoets. Laatste
hoofdstuk van 'In het voetspoor van
Willem en Mary, 1688-1988.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 De Dirtwater Dynastie. Tiende-

lige serie. Afl.B. Emma Tarbox eist
van Josh dat hij uitlegt hoe David des-
tijds is omgekomen in de oorlog. Josh
verzet zich, maar wordt door Richard
overgehaald te doen wat er van hem
gevraagd wordt.

21.30 Sportverkiezing 1988. Feeste-
lijk programma met de jaarlijkse ver-
kiezingen van de sportman, sport-
vrouw en sportploeg van het jaar.

23.00 L.A. Law. Serie. Afl.: The Bro-
thers Grimm. Terwijl Victor een ver-
krachtingszaak in handen heeft,
wordt manager Brackman geconfron-
teerd met een dossier over zijn vader.
Hij ontdekt een paar pikante feiten,
die hem onbekend waren.

23.45 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Amersfoort. Herh.

00.00-00.05 Journaal.

" Ruud ter Weyden presen-
teert 'Sportverkiezing 1988.
(Nederland 2-21.30 uur)

" Klausjürgen Wussow, Carl Heinz Schroth en Gaby Dohm in
'Die Schwarzwaldklinik''. (Nederland 2 - 16.35 uur)

Duitsland 1
" i^q SP°rt extra: Wereldcupkw St- Anton: slalom voor heren.

'Fe 'entaar: Fritz von Thurn undTa-

j[j$ f jl6 Montagsmaler. Herh.Br)) 6I' Thesen, Temperamente.

'4fcio 1- Herh.
45 ARD Sport extra: We-. :"-.r h sklen te St. Anton: slalom

'.^m,,ren Commentaar: Fritz voniï""ndTaxis.
to T_ Teletekstoverzicht.
°5 sfn9KSscnau-

-Wh Moca " die Tochter des
(_ar dg a,ters. Braziliaanse serie

".\hec r°man van Maria Dezonne
,%0s ° D

Fernandes. Met: Lucelia
i%og ens de Falc°. Marcos

_* Siihernand Leute. Roswitha und
_to Di_r_ e Wond. Documentaire.*'s Ich Trick,'lmschau.
!*. Afi _Chr'stian Hahn. Kinderse-
'■4o u: Panser Reise.
Sb, s,°n Terra. Expeditionen>l:DaaU^n Planeten. Kinderserie.
IMS J*s Geheimnis der Pyramiden.P-iS |a9esschau.
_rjess?darra- Serie' Afl-: Lose-eld
r° H?^esschau-"Sj FJr und Heute. Actualiteiten.
I.rsch,?' Con Crest. Serie. Afl.: Nach-

S°° (Tr. I?mn>a-overzicht.Vs 0 'H a9esschau-
!i 6rhe. fröhliche... Reportage

'°° DlAeven van cadeaus.

__%,__,_ Wi»kommen im Club. Mu-
%.v parnma met Harald Juhnke.
b*' Knii_n9elbert' René Kollo, Dag-"er e.a.
y*9esthemen. Actualiteiten.
hT*"

23.00 Heute Abend. ARD-talkshow
met Joachim Fuchsberger. Gast: Bo-
ris Becker.

23.45 (TT) Tatort. Misdaadserie. Afl.:
Der Mord danach. Met: Karin Anselm,
Laszlo Kish, llona Grübel e.a. Herh.
Een belangrijke omroepbaas wordt
vermoord. Na enige druk bekent een
programmamaakster de daderes te
zijn. De commissaris heeft moeite te
geloven dat deze vrouw tot moord in
staat is. Dan komt het toeval te hulp.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
rkar,a£ A|-a°onnees:

en zie schema exploitant

L War, wlt pro grarnrr, a
& * tt_lreo geluidsweergaveTT „ Metalig bij stereo app.

«'etekst ondertiteling

TELEVISIE
vf,^^jJ:s-26. 29. 46. 51. 53 en 57
IllllllhnÜ!' '

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
Ouitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Tëlé 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
_*e s "«"en dochters. Australi-

l<uCn-ar_l D Met: p-t McDonald, Torn
j S Aroi wena Wallace e.a. Herh.

1stn van R PraatProgramma waarin
P S I.Q n paey de media doorlicht.
L.6ter v/Lh 2' Ronny Swiggens en
b6nny wndent)ossche spelen tegenh>sentat ces en Luk Meertens.

1. _°-l7,ce:JHerrnan van Molle. Herh.
ls'?s Ni*,? K,li,r»anjaro. Herh.ï°° StW_ via teletekst.
,'°S Pio' ak- Animatieserie. Herh.

'8 1' Plons en de teutentrek-

!T6t Ctavi.Pr-. Fu- Amerikaanse serie
il_Ah-n L Carradine, Keye Luke, Phi-'°o K6r_f' AfL De derde ma"-

-'? 5 met Tony Sandler.
I^rna, ndln9 door derden: Pro-oo Mecwi1 ,e NCMV-Middengolf.
'84 rzi cht gen en Pro9ram(T,a-

ISSfS*. ■i IS &st-zaken.
C HS.rrinLgsmededeMng.
ft ar'n w. _ger- Spelprogramma>eJ„ e? duo's het tegen elkaar
r_arten va_ de hand van speel->ck en a"daa9 spelen Mia Ver-
los Hin^ ancis Molderez tegen

*I\t- Of,6" Annie Maes. Presen-loo plal)fr Capiau.s 0 u rama-
llll^'^dseseïie^vë1;^ T*' Ne"

lllllllllllll|i iïiiiiiïiiiiïiiii

van artsen en verpleegkundigen in
het ziekenhuis Medisch Centrum
West. Afl.: Een nieuwe start. Met: Eric
van Ingen, Margreet Blanken, Gerda
Cronie e.a.

22.50 Nieuws.
23.00 Trommels uit Azië. Driedelige

Brits/Deense documentaire serie van
Erik Frohn-Nielsen over het religieus
bewustzijn in Mongolië en Tibet. Afl.l:
Trommels van gramschap.

23.50-23.55 Coda: 'Zigeunerweise'
van P. de Sarasate, uitgevoerd door
Lola Bobesco, viool.

Duitsland 2
09.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf.

Herh.
10.00 Tagesschau Tagesthemen.
10.23 Urnschau.
10.50 (S) Die Montagsmaler. (herh).
11.35 Titel, Thesen, Temperamente.

Herh.
12.10 Studio 1.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 ZDF-Info Arbeit und Beruf.

Herh.
13.35 Pessi und lllusia. Finse kinder-
film naar een roman van Yrjö Kokko.
Met: Sami Kangas, Annu Marttila en
Jorma Uotinen.

14.50 Programma-overzicht voor de
Kerstdagen.

15.05 Machen Sic das so zum
Spass? Jonge mensen stellen vra-
gen aan Yehudi Menuhin. M.m.v.
Philharmonisches Staatsorchester
Hamburg.

15.50 Programma-overicht.
15.55 Heute.
16.00 10 Jahre Weihnachts-Serie im
ZDF. Von Timm-Thaler', der sein La-
chen verkaufle, bis 'Nonni und Nan-

ni', den beiden Jungen von der Feue-
rinsel.

16.10 Pfitf. Sportmagazine voor jon-
geren. Presentatie: Sabine Noethen.

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

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

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie met Maria Sebaldt, Stephan Or-
lac, Jochen Schroeder e.a. Afl.: Wie
geht's weiter? (om 18.15 uur onder-
broken voor 'So laufl's richtig', spel
met Dieter Thomas Heek.)

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Tele-As. Spelprogramma met

Carolin en Peter Rapp. Thema: Die-
ren. Gasten: Wim Thoelke, Angelika
Milster, Nicole Uphoff en Scarlet Lu-
bowski.

21.00 Abenteuer Forschung: Haie.
Natuurdocumentaire over haaien.

21.45 Heute-journal.
22.10 Die Internationale des Luxus.

Documentaire over wereldconcerns
en hun omzet.

22.55 Begegnung im Herbst. Kome-
dievan Axel von Ambesser. Met: Axel
von Ambesser, Hilde Krahl, Friedrich
Schoenfelder e.a. Herfst 1963: An-
drea en Ferry, beiden van middelbare
leeftijd ontmoeten elkaar, nadat ze tij-
dens het Nazi-regime in 1933 elkaar
uit het oog verloren hadden. Ferry is
blijven hopen op een weerzien, terwijl
Andrea al 20 jaar met een Amerikaan
is getrouwd. Herh.

00.20-00.25 Heute.

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Het
Hamilton huishouden wordt grondig
door elkaar geschud. Irene is bezorgd
om Jenny's gezondheid.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Samen met Sinja
Mosa en Rodolfo praat Balbina over
het verleden. Candida zou graag Ri-
cardo's bruiloft bijwonen.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Pervola. Nederlandse speelfilm

uit 1985 van Orlow Seunke. Met: Ge-
rard Thoolen, Bram van der Vlugt,
Melle van Essen e.a. Twee broers die

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

elkaar niet kunnen luchten trekken
samen voor de begrafenis van hun
vader naar Pervola, een plaatsje in
het hoge noorden.

21.55 Pianosonate. Daniel Baren-
boim vertolkt de pianosonate nr.6,
opus 10.2, van Beethoven.

22.10-22.40 Sprechen Sic Deutsch?
Afl.B: Ein kurzer Reisebricht. Met: Jos
Wilmots, Ingrid Scheller-Rabe en
Mariene de Wouters.

" Eric van Ingen en Mare
Klein Essink in 'Medisch Cen-
trum West. (België/TV 1 -
21.50 uur)

Duitsland 3 West
15.35 Teletekst-overzicht.
16.00 Neues von der Katze mit Hut.

Poppenspel van de Augsburger Pup-
penkiste. Afl.4: Die grosse Schlafrig-
keit.

16.30 Entehen Blaufeder. Tekenfilm.
17.00 Abenteuer auf der Transsib.
Driedelige serie over het Transsiberi-
sche spoorwegtraject. Afl.3: Zum Stil-
len Ozean.

17.45 Magnum. Amerikaanse serie.
18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Tisch und Bert. Franse speel-

film uit 1970 van Francois Truffaut.
Met: Jean-Pierre Léaud, Claude
Jade, Daniel Ceccaldi e.a. Antoine en
zijn vriendin Christine zijn getrouwd.
Wanneer Christine een kind verwacht
vindt Antoine werk bij een Ameri-
kaans bedrijf, waar hij in een model-
haven afstand-bediende scheepsmo-
dellen moet laten varen. Het jonge
paar krijgt ruzie over de toekomst van
hun kind. Bovendien ontdekt Christi-
ne datAntoine een aantrekkelijke jon-
ge Japanse heeft leren kennen.

21.35 West 3 aktuell.
21.50 Weltmacht Rom. Achtdelige

serie over het Romeinse Rijk. Afl.3:
Die Krise der Republik.

22.35 Jakub der Glasmacher. Tsje-
chische tv-film in dertien delen.
Afl. 13: Das Jubilaum. Met: Ludek
Munzar, Barbara Svoboda, Petr Kost-
ka e.a. In 1957 sterft Jacobs oudste
dochter Teresa. Hij reist naar haar
begravenis in de Bondsrepubliek.
Daar heeft hij een pijnlijke ontmoeting
met mensen uit het verleden.

23.40 Jazz vor Mitternacht: Jazzgip-
fel Stuttgart 1988. Met: Bobby McFer-
rin en het Gary Burton Duo. Deel 2.

00.40-00.45 Laatste nieuws.

" Manfred Lehmann, Hendrik Martz en Maria Sebaldt in
'Die Wicherts von nebenan'. (Duitsland 2 - 17.45 uur)

RADIO
Radio 1:95.3en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.10 Nouba,

lllllllllllülllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

nouba, met de Smurfen en Tik Tak. \_\_\_\_\
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd =informatief programma. 19.00 Jour- =
naai. 19.03 Cc soir, Waalse actualitei- =
ten. 19.30 Journaal. 20.00 Autant sa- =voir, informatieve serie. Vandaag: Wa- =
ter uit de fles en uit de kraan. 20.20 A la ==
poursuite dv diamant vert, Amerikaan- =se speelfilm uit 1984 van Robert Ze- =
meckis. 22.05 Le monde dv cinéma, re- =
contre dun troisième type, filmmagazi- =
ne. Vandaag een hommage aan Billy ==
Wilder. 23.05-23.35 Laatste nieuws.

programma’s donderdag televisie en radio

Nederland 1
■.

k_._°5 Nieuws voor doven en

i 6'ghbours. Australische serie.
k^Pagne tegen Daphne neemt
et* nde vormen aan en begint zoaan behoorlijk uit de hand te

Afl 1] Zeg 'ns AAA- Comedy-se-
\t___} Matten. Een gezellige avondI ""der leuk te eindigen als Lydienog even Flossie uitlaat...

aU|a p Werkjournaal. Presentatie:
L en Pieter Jan Hagens.

ig I°Peye. Tekenfilm.journaal. .W,Chter n-t nieuws. Actualitei-
(Jrik'v'de en zijn vriendjes. Bel-

adese tekenfilmserie. Afl.:
'5 g! 'e van de gekke geleerde.
*rv Smurfen. Tekenfilmserie.J^boy Smurf.
II n Snorkels. Tekenfilmserie,
tj,ie *andheks.O*8' Tekenfilmserie. Afl.: Vlie-
lO "9 naar het nest.
«I ..Ur"aal-

De baas in huis. Ameri-
)J comedyserie. Afl.: Samscar.

Kiy 'na heeft haar rijbewijs en
*Iqpi naar als beloning eenC OWsmobile 1968, met op de
*dt ePkaa' Samscar. Samscar
Hl jl nter door haar medeleerlin-
mb0oSne' omgedoopt tot de bana-

* Uh "esen, Vmth. Spelprogramma ge-

* rrtfrd door Peter Jan Rens-
i. a« ", 2e9 'ns AAA. Comedyse-
n v Wiin. Door heldhaftig optre-donl. ien w°rdt een patiënt van
d^0 9ered. Het dure cadeau dat
jm , van die patiënt aangeboden "

,5 kK°mt als geroepen.*or,sumentenbus. Met Frits
IU

Bom langs de belangrijkste Oosten-
rijkse wintersportcentra.

21.34 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Een gewetens-
zaak. Cagney moet met Patrick Lo-
well, die door iedereen met de nek
wordt aangekeken omdat hij zes col-
lega's heeft verlinkt, een bende
straatrovers zien te pakken.

22.30 Journaal.
22.40-23.20 "" Kippevel. Poppro-

gramma met o.a. Randy Newman,
Bryan Ferry, Billy Bragg e.a. Presen-
tatie: Jan Douwe Kroeske.

Nederland 3————————————————————NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00-11.30 Schooltelevisie. Het Ne-

derlandse landschap V.O. Les 5.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat. Aansluitend win-

ter tv-programma.
18.00 Sakardja de haan. Animatiefilm

gebaseerd op een Turkse legende.
18.15 Islamitisch basisonderwijs.

Deel1.
18.30 Qa va? Cursus Frans voor be-

ginners. Les 13.
19.00 (TT) Het Klokhuis, informatief

jeugdprogramma.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Stellingname. Driedelige serie

discussieprogramma's. Vandaag:
deel 2: de toekomst van de vredesbe-
weging.

21.15 Het is een jongen. Vierdelige
serie over de veranderingen in de Ne-
derlandse mannencultuur. Deel 1:
Man en ambitie.

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

22.06 Gemeenschapszorg. Pro-
gramma van het Nederlands Israëli-
tisch Kerkgenootschap.

22.30 Journaal.
22.40 Papyrus. Documentaire serie

over vragen die worden opgeroepen
door het werk van Nederlandse
schrijvers. Afl.2: 'Terug tot Ina Dam-
man' van Simon Vestdijk en 'De Juni-
val' van Jan Wolkers.

23.05-23.10 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/Télé 21
19.30 Journaal (met simultaanvertaling =
in gebarentaal). 20.00 Concert 21: =
Eddy Mitchell, muziekspecial. 20.55 \\\\\\\\Musiques: Jirry Kylian, ballet van Jiri =
Kylian gebaseerd op de dansen van de =
Aborigins, uitgevoerd door het Neder- =
lands Dans Theater. 21.50-22.50 Car- j^|
go, Europees magazine. Herh.

TV5
16.10 La Mémoire des Siècles. 16.30 =
Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Récréa- =
tion. 17.30 Des chiffres et des lettres. =
18.00 Un bon petit diable. Film. 19.30 \\_\_\_i
Papier glacé. 20.00 Slotgala van deKo- =ningin Elisabeht-wedstrijd. 22.00 Jour- =
nal Télévisé. 22.35Apostrophes. 23.30 ==La Chance Auc Chansons. 00.00-01.00 =
Figures.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Het le-
vende woord. 7 10 Vandaag... don-
derdag. 8.03 Hier en nu 8.54 Ont-
moeting. 9.03 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.03 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester
12.40 Middagpauzedienst. 13.03
Hier en nu. 13.20 Lichte muziek.
14.03 De tafel van vier. 15.03
NCRV Coupe soleil. 16.03 De Fa-
milieshow-Kerstspecial. 17 03 Hol-
landse hits. 19.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 De ha-
vermoutshow. 9.03 TROS gouden
uren. 12.0350 Pop ot een envelop.
14.03 Oe nationale hitparade top
100. 18 03 Driespoor. 19.02TROS
Dance Trax. 21.00 De CD show.
23.02-0 00 Sesjun.

Illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Duitsland 3 SWF
16.45 Adolf Kolping. Afl.3: 1849-

-1850.
17.15 Eifel - Unter den Eichen.
18.00 Het programma met de muis.
18.28 Henrys Kater. Tekenfilmserie.
Afl.: Der Neujahrvorsatz.

18.33 Fauna Iberica. Natuurfilmserie.
Vandaag: Luchs auf derLauer. Herh.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau.
19.30 Gansemarsch. Britse speelfilm

uit 1984 van Richard Eyre. Met: lan
Holm, Penelope Wilton, Stephanie
Tague e.a. Door een staking ziet gan-
zenfokker Ben Singleton nog maar
één mogelijkheid om zijn 500 ganzen
op tijd op de Londense kerstmarkt te
krijgen: te voet drijft hij zijn dieren van
Norwich naar de hoofdstad. Zijn tocht
wordt door de media niet alleen een
gebeurtenis van nationaal belang,
maar ook de oplossing van zijn per-
soonlijke problemen.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
neun.

21.15 Bliek zum Nachbarn. Thema's:
Partnerschaften - Patenschaften.
Presentatie: Christian Ziegel.

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

22.30 Einsatz in Manhattan. Ameri-
kaanse serie met Telly Savalas als
Kojak. Afl.: Urn Haaresbreite.

23.15 Pop-Souvenirs. Gepresen-
teertd door Peter Kraus. Herh.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.03 AVRO's
radiojournaal (met om 7.33. 8.08
en 8.30 Nieuwsoverz.) 7 50 Econo-
mische ml. E Peereboom. 825 Fi-
nanc. nws. 9 05 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak
11 05 Arbeidsvitaminen 12.05 De
burgemeester is jarig. 12.56 Me-
ded. voor land- en tuinbouw 13.08
AVRO's Radiojournaal 14.05 Ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis 16.05
Echo-magazine 18.35 Man en
paard. 19.02 KRO's Country-time.
19.55 Column. 20.02 Voor wie niet
kijken wil. 22.15Co f Menno s ma-
gazine. 22.45 Man en paard-extra
23.05 Met het oog op morgen.
0.02-7 00 Kerst 1988.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8 00 Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken: Kamerorkest Zürich met
sol. 10.30 Muziek voor miljoenen.
12 00 Veronica's meesterwerken:

Radio Kamerork 13.00 Nws. 13.02
Nederland Muziekland Klassiek.
14.00 Metrononium in 'konsert'.
15.30 Zeggen en schrijven. 16.00-
-20 00 De beweging: Muziekactuali-
teit 16 15 Concert. 1700 Het por-
tret: de opera-aria 18.02 Muzie-
kactualiteiten. 15.15 Concert.
17.00 Het portret: de opera-aria.
18.02 Muziekactualiteiten. 18 40
De leestafel. 19.10 Nieuwe plaat-
uitgaven en CD's 19 30 Het Feuil-
leton: Wagner op de vlucht (8).
2002 De wandelende tak: Ouzo
voor, tijdens en na 21 00-0.00 Het
posium: Special & noviteiten. 22.00
Jazz. 23.00 Audio Art.

Radio 5
6 30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden 930 RVU Muzie-
krevue. 10.00 De zonnebloem.,
11.00 De 60+ Seniorenshow.
12.00 Nws. 12.05Kruispunt. 12.20
Tussen deregels. 12.30Hier woont
God bij de mensen. 12 53 In ge-
sprek metde bisschop. 13.00 Nws
13.10 De Derde Wereld 13.40 Da
Capo. 14.00 Klasse. 15.00 Da-
mokles. 16 00 NOS Cultuur. 17.25
Marktberichten 17.30 Scheeps-
praat. 17.35Postbus 51. 17.56Me-

llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18 10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18 40 Turks progr.
19 00 Progr voor buitenl werkne-
mers. 20 30You re welcome. 21.00
De jaren 30. 21.30 Zelf mode ma-
ken. 22 00 Grafische technieken.
2230-23.00 Meesteres van de
Westerse filosofie

SAT 1
= 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
\\M SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
= 09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr.

Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und der Phönfr'
aus der Asche. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05General Hospital. Afl.: Scheidung
im Hause Webber. 10.50 Koehen mjl^
SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 EuC'
Sommer, den man nie vergisst. Duitse,
romantische film uit 1959 van Wernö.'
Jacobs met Claus Biederstaedt, Kannji
Dor e.a. 12.40 Telethema: Natur. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Programma-ovérf
zicht. Aansl.: Ihr Horoskop. 14.05Ann_*j
mit den roten Haaren. Afl.: Das Gt*y
standnis. 14.30 Mork vom Ork. Afl^
Einkaufsrummel. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl?:.
Mord-Traume. 15.50 Koehen mit SAT
1. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der .
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute von"
der Shiloh Ranch. Afl.: Linda. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Sat 1 - Ihr private?':
Programm. 17.50 Bezaubernde Jean-'
nie. Afl.: Tony vor Gericht. 18.15 i
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00!:
SAT 1 Wetter. Aansl. Programma-oveë^
zicht. 19.10 Adderly. Afl.: Festival der.
Spione. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Cag-
ney & Lacey. Afl.: Inzest. 21.00 SAT 1
Bliek. 21.10 Das rote Zelt. Italiaans-
/Russissche actiefilm uit 1969 van Mi-
chailK. Kalatosow met Scan Connecy.
Claudia Cardinale e.a. 23.20 SAT 1
Bliek. 23.30 Telethema: Kultur. 23.45
Mister Dynamit - Morgen küsst Euch.
der Tod. Duits/ltaliaans/Spaanse poli*--
tethriller uit 1966 van F.J. Gottlieb me*.
Lex Barker, Maria Perschy e.a. 01.35"-,
01.45 Programmaoverzicht.

SSVC
WWWW\ 13.00 Children's SSVC.
= 13.20 Two by two.
== 13.35 Chain Letters.
== 14.00 Nieuws en weerbericht.
= 14.30 Neighbours.
= 14.50 Farmhouse Kitchen.— 15.15 Take the High Road.
= 15.40 Children's SSVC.
== 16.00 Dogtanian and the Three Mus-
= kehounds.
= 16.20 Simon and the Witch.
= 16.35 Gilbert's Fridge.
= 17.05 The Snow Spider.
= 17.30 Blockbusters.
= 17.55 Familyties.
= 18.20 Emmerdale Farm.
= 18.45 Nieuws en weerbericht.
= 19.00 Scène Here.
WWWW 19.20 Coronation Street.
= 19.45 Me and my Girl.

E 20.10 Tomorrow's World.
= 20.40 Bread.
\\M 21.10 Rocklife's Folly.
= 22.00 News and Weather.
== 22.30 Cool it.
=== 22.55-23.40 So this is Christmas.

Sky Channel
= 06.30 European Business Channel.
= 07.00 Good Morning Scandinacvia.
= 08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
= 08.05 The DJ Kat Show.
= 09.00 Dennis.
== 09.30 Tiny Tree.
== 10.00 "" Countdown.
= 11.00 "" Nescafé UK Top 40.
= 12.00 "" Pop Formule.
= 12.40 Go Europe.
= 13.00 Another World.
\WWWW 14.00 Ask Dr. Ruth.
= 14.30 Roving Report.
= 15.00 Elephant Boy.
== 15.30 Castaway.
=== 16.00 "" Countdown.
_= 17.00 The DJ Kat Show.
= 18.00 Gidget.

18.28 The Times Headline News.
18.30 I dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Emergency.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Men of Sherwood Forest. Film.
22.02 The Uniroyal Weather Report.
22.05 Ford Ski Report.
23.03 The Times Headline News.
23.05 WWF Superstars of Wrestling.
00.00 Paris to Dakar Rally Preview.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Hey Master.
01.40 The Mysteries.
03.55-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast v.d. dag en mu-
ziek 8.05, 9 02, 10.02 en 11 02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, consu-
ment, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02, en 16.02 Kort Nws
17.02Reg. weerber. 17.05Limburg
aktueel, agenda en muziek. 17.25
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17 55 Kort Nws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
05 30 De eerste ronde (6 00. 6 30,
7 00. 8 00 Nieuws, 7 30 Nieuws en
RVA-ber.) 9.00 E3-E5, Toeristisch
onderweg. 10.00 Nws. 10.03 Par-
keerschijf (10.30 In het Spionnetie).
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
'88. 13.00 Nws 13 10 Het schu-
rend scharniertje. 13.15 Roddelra-
dio 14.00 Hitbox. 17 00 Focus.
17.10 Amazone. 18.00 Over stuur.
1900 Nws. 19.10 Funky Town.
22.00 Nws. 22.05 Boem Boem
23.30-2 00Twee tot twee
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WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillion 12 07
Gut aulgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Musi-
kexpress. 20.05 Zwlschen Broad-
way und Kudamm 2100 Musik
zum Traurnen. 22.30-4.05 Nach-
texpress.
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satelliet
RTL Plus

==- 06.00 Guten Morgen Deutschland.
= Gevarieerd magazine.
= 09.12-10.00 Die Springfield Story.
= Herh.
= 12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
= Jager der Steinzeit. Herh.
= 13.15 Programma-overzicht.
= 13.20 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
= Prozesse. Amerikaanse serie. Afl.:
=== Wochenende hinter Gittern. Herh.
=== 14.05 Programma-overzicht.
== 14.10 Heimatmelodie. Volksmuziek.
EEï 14.55 Programma-overzicht.
____= 15.00 Der Mann aus Atlantis. Ameri-
= kaanse serie. Afl.: Wildwest in Land's
= End. Herh.
= 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
= 16.00 Die Springfield Story. Serie.
= 16.45 Heute bei uns.
____= 16.50 RTL aktuell.
== 16.55 Spiegelei. Spelprogramma.
= Presentatie: Uwe Hubner.
== 17.30 Popeye. Tekenfilm.
= 17.35 Sketchotel.
= 17.50 RTL-Spiel.
==17.55 RTL aktuell.
=== 18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
= Interview mit dem Hulk. Herh.
= 18.45 RTL aktuell.== 19.03 Karlchen.
= 19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-
== rie. Afl.: Tödliche Bakterien. Herh.

Weerbericht.
= 20.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Weihnachtsmann
= in Noten.
=21.05 Schüsse in New Mexico. Ame-
== rikaanse speelfilm uit 1952/53 van
== Don Siegel. Met: Audie Murphy, Faith

Domergue, Stephen McNally e.a.
= 22.30 RTL aktuell.
= 22.50 Die Woche. Gesprek met Rai-
== ner Holbe.

23.50-23.55 Betthupferl.

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Rappelkiste. Afl.: Was man alles kau-
fen soll. 18.00 Sportzeit. 19.00 Heute
19.22 3Sat-Studio. 19.30 ■ Der Kom-
missar. Afl.: Sommerpension. 20.30
Rundschau. Politiek programma. 21. 1§
Die stillen Stars. Nobelprijswinnaars £»*'
hun privé-leven belicht door Frank Eist- ■ner. Vandaag: Prof. John Carew Ec-
cles, Medizin 1963. 21.45 Kulturjounat
21.53 sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit
im Bild 2. 22.25-23.55 ■ Der Morder
Dimitri Karamasoff. Duitse speelfilmiK
1931 van Fedor Ozep met Fritz Kort-
ner, Anna Sten, Max Pohl e.a.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Man from Button Willow.
10.30 Sade.
11.00 Bryan Adams reckless.
11.30 My Favourite Brunette.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Onedin Line.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Power Hour.
16.00 Supertime.
17.00 Tracking.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Al lic.
19.10 Touristic Magazine.
19.40 Videofashion!
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 American College Football.
21.30 NBA Today.
22.00 Super Dutch Football.
23.00 Super Channel News.
23.20 Goodyear Weather.
23.25-00.25 Chart Attack.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7 15Wunsch-
kasten 710 Adventskalender. 7.30
Regionalmagazin. 7.45 Veranstal-
tungskalender. 8.10 Presseschau.
8.30 Besinnliche Worte 900 Re-
gionalmagazin. 905 Musikex-
press. 10 00 Gut aulgelegt. 12 00
Musik bei Tisch 12.15 Veranstal-
tungskalender. 12.30 Presse-
schau. 13.00 Frischauf. 14 05
Schulfunk: Biologie. 14.20 Musik-
zett heute: Country and Western
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
Spotlight 17 05 Oldiekiste 18.00
Regionalnachnchten. 18.40-20.00
Jazz.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treff nach
Elf 12 00 Is ja 'n Ding 14.00Viva.
16 00 Entenjagd 17 00 Musikduell.
17 50 Sportshop 18 00 Musikduell
19.00Prima 20 00-1.00 Ein junges
Musikprogramm.

...
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OCCASION
KERSTMARKT
SITTARD

- Vanaf vandaag donderdag 22-12 t/m zaterdag
, 31-12-1988 aanbiedingenvoor de lagere 1989 ,

prijzen

" "f «__l___t-i " _^^ -^^**m***w***L.

i

Occasions prijsklasse van

’ 10.000-t/m ’ 15.000-
Merk Model Type CC drs bouwir kleur

Suzuki Carry Super Van 1.0 5-drs 09-86 beige
Volvo 360 GLE 2.0 4-drs 08-83 rood
Volvo 340 DL 2.0 3-drs 01-83 zilverm.
Toyota Starlet SP 1.0 3-drs 08-85 blauw
Volvo 340 GL 1.4 3-drs 01-85 wit
VW Polo 33 KW 1.1 2-drs 03-86 rood
Toyota Starlet DX pakk 1.0 3-drs 05-86 wit
Nissan Micra SOK 1.0 3-drs 03-86 zilv.Zwn
ford Escort L 1.3 2-drs 04-85 rood
Volvo 343 Winner Spec 1.4 3-drs 01-86 wit

I 'jéOfM***-*-.

Occasions prijsklasse

’ 15.000,-t/m ’20.000,-
Toyota Carina II 2.0 4-drs 01-85 rood
Ford Orion L 1.6 4-drs 05-85 blauw
Mazda 323 H8LX 1.3 3-drs 03-86 blauwm.
Suzuki SJ 413 HJX 1.3 3-drs 07-86 wit

Occasions prijsklasse

’ 20.000 of hoger en
demonstratieauto's
Toyota Hi Ace comm 1 D, 2.4, 07-87, zilver M
Toypta Celica LB GTS. als nieuw, laatste model, Airco
Tempomaat, antraciet M, bj. 1988, 1 iaar fabrieksgarantie.

Wist U. dat wij U bovendien
op deze occasions-kerstmarkt:
* 3 tot 12 maanden garantie bieden;
* 'n zeer gunstige financiering kunnen aanbieden;
* U alle auto's ANWB mag laten keuren;
* dat U de auto van Uw keuze geleverd krijgt met

1. garantiebewijs
2. afleveringsbeurt
3. registratie
4. ’ 30- brandstof
5. geheel gepoetst
6. apk-gekeurd
en dit alles voor het kleine afleveringsbedrag van

’ 150,-incl. btw.
* wij iedere donderdag tot 21.00 uur koopavond

hebben;
* dat wij alle auto's voor deze kerstmarkt voor U

binnen in onze verwarmde showroom hebben
klaarstaan.

En dat alles
voor 'n lage
1989 prijs

OCCASION
KERSTMARKT
SITTARD
Rijksweg-Zuid 212
Telefoon 04490-21000
109793

WT\£jL &.***.*+**k-^ v.* C<> **^
' V"^si»^__ss?^

* *^^^^^^^Coriovallum
r een goede keus! _^k

$*" \s^"^^^^^^

Te k. WIENER Strasser
5-rijer, pr. ’ 2.250,- of te ruil
voor auto. 045-415528.
SCHILDERSEZEL en
schilderij lij sten te koop.
Tel. 045-412636.
Te k. Piano ACCORDEON
80 bas z.g.a.nw. ’ 850,-. Tel.
045-252947.
Te k. zeer mooie AANHAN-
GER. Maarten Trompstr.
24, Landgraaf 045-410754.
Wand- en VLOERTE-
GELS. Keuze uit meer dan
100 soorten, le-keus al v.a.
’19,50 p/m2lxl BTW. De
Hut 7, Gulpen, tel. 04450-
-1970.
27 MC, 4x120 kan. H.A.M.
11 + Univers. 5500 + kl.
mat. ’425,-. Heerlenseweg
32, Schaesberg.
Te k. SAUNABOX, 2.50-
-5.00 mtr. + oven. Inventaris
h.kapsalon. Pijnsweg 72,
Heerlen.
HiFi VERST. gebr. 2x40 W.
’125,-; tu-verst. 2x60 W.
’150,-; 2x40 W ’125,-;
2xloo W. sansui ’285,-;
cass.deck ’ 145- ’ 175-

-’ 198,-; HiFi combinatie
2x25 W. ’175- ’l5O-
-’ 95,-; boxen 55 W. ’ 40- 90
W. ’ 125,-;tapedeck’ 150,-;
tun. ’75,-; verst. Luxman
2xBo W. ’ 325,-; nieuw CD-
speler ’ 250,- ’ 290,-; midi-
set 2x20 W. ’348,-. Inr.
mog. F. Meyer, Verzetstr.
15, Hrl., tel. 045-417651.
EETHOEK 195.-; eiken
bankstel 375,-; kl. tv 200,-;
slaapk. wit 550,-; mod. kast
wit 495,-. Kouvenderstraat
208, Hoensbroek.
GASPLAAT inbouw
nieuw 175,-; wasaut. 195,-;
ijskast 95,-; gasforn. 125,-;
dubb. drs. ijskast 175,;
electr. kookforn. 150,-. 045-
-725595.
FITNESS-SHOP. Halters
en gewichten v.a. ’ 1,50
p.kg. Fitness toestellen,
nets- en roeitrainers, boks-
en gevechtsportartikelen,
fitnesskleding en access.
Heerenweg 246, Heerlen,
tel. 045-224735, maandags
gesloten.

Voor de feestdagen

aparte
mode
leuke

prijzen
Mode
Haan

Hoogstr. 98, Landgraaf
200 m nabij winkelcentr.

Barok EETHOEK 6 stoelen

’ 775,-; noten wandmeubel
’295,-; Queen Arm t.v.kast
’225,-, tel. 045-415181.
Eiken BANKSTEL ’ 225,-;
eiken eethoek ’325,-; gas-
haard ’ 100.-; k.t.v. 12 kan.
’275,-, tel. 045-415181.
Te k. prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker
of AEG met garantie, tel.
045-314914.
Te koop volglas AQUA-
RIUM afin. lengte 150 cm.,
hoogte 40 cm., diep 35 cm.
met onderstel, Eheim-
pomp, thermostaat, licht-
kap en nog enkele planten,
zonder vissen. Vaste prijs
’275,-. Te bevr. na 18 uur
tel. 045-310012.
Te k. gebruikte CV-KE-
TELS, i.z.g.st. Debetslaan
35, Nieuwenhagen.
T.k. COMMODORE 64 K
compl. monitor, disk-drive,
printer met diverse toebe-
horen ’ 1500,-. Tel. 045-
-316340, tussen 18.00 en
20.00 uur.
T.k. COMMODORE 64
disk-drive, dataset, disks +
software, joysticks, boeken

’ 720,-. 045-222269.
Kerstkado, br. lederen RE-
LAXSTOEL (laysyboy), 3
mnd. oud, niet gebruikt,
zeer luxe uitvoering ’750,-
-beneden nw.pr. Tevens 2
manou-stoelen met kus-
sens ’75,- per stuk. TEI.
04405-2708.
Stalen SILO, inh. 20 m3. Pr.

’ 1000,-. Tel. 045-257994.
Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, eiken
balken en bielzen enz.
Houthandel Landgraaf,
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-dissenbosch-Landgraaf.
045-318518.
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Handyman, de bovenste beste
in Holland Electro onderdelen

voor electrische huishoudelijke apparaten
en gratis reparatie-advies

U zoekt 't, Handyman heeft 't
Heerlen, Saroleastraat 1, 045-710100
's Maandags vanaf 13.00 uur geopend

Koopje! Echt. runderleren
BANKSTEL, 3-1-1, kuip-
model, 3 mnd. oud. Vr.pr.
’2850- (nw.pr. ’4600,-).
Tel. 045-323830.
T.k. HERAS hekwerk 200
mtr, electr. en afst. bedien-
de poort, 5 mtr, dubbele
draaipoort handbed., 4 mtr.
Verk. i.z.g.st. compl. came-
ra bewkaingsset, 3 came-
ra's, 2 monitoren, compl. in-
braak, brandbeveiligings-
stilalarmset, 1 centr. door-
kiezer, diverse melders in-
braak-, brand- en buiten-
posten, 1 weiland groot 25
a. Te bevr. Maaseikerweg
24, Susteren. Tel. 04499-
-1119, b.g.g. 045-216215.

Kerst- en
oudejaarsaktie

tot 31 december
bij aankoop van keuken

v.a. 8000-
-ontvangt u een

magnetron-oven
geheel GRATIS!!!

Dus nu reeds een extraatje
voor afname in 1989.

Vossen-Keukens
Glaspaleis, Kerkplein en
Eikenderweg 77, Heerlen

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.

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.
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Officiële publikatie ;
Teruggaafvan devoorraadheffing

aardolieprodukten

Met ingang van 1 januari 1989 worden detarieven e,
de voorraadheffing aardolieprodukten voor
voor halfzware olie en voor gasolie en lichte stoo
verlaagdvan ’ 1,60tot ’ 1,35 per hectoliter. vßr-
Over aanwezigevoorraden minerale oliën wordt ne r
schil tussen het nieuwe en het oude tarief van de
raadheffing aardolieprodukten teruggegeven. tr

_
Gebruikers van opslagplaatsen - andere dan «__.
pots - waarin bij deaanvang van 1 januari 1989voi
den minerale oliën aanwezig zijn, kunnen ü^4 januari 1989 een verzoek omteruggaaf indienen j

inspecteur der invoerrechten en accijnzen. De terug ..
bedraagt voorbenzine, voor halfzwareolie en voor 1■)

(8
olie en lichte stookolie ’ 0,25 per hl. Indien de ter
geven voorraadheffing per soort mineraleolie nier e-
dan’ 100 bedraagt blijft voor de desbetreffende n
rale olie teruggaaf achterwege. /.hii^Hetverzoek omteruggaaf moet worden ingediendi ,5
inspecteur diebevoegd is met betrekking tot de P
waar de minerale oliën zich bevinden. Indien licn $
van een zelfde gebruiker zich bevindt op plaatse
zijn gelegen in meer dan één ambtsgebied, wor
verzoek gedaan bij de inspecteur die bevoegd

_
D\

betrekking tot de plaats waarbelanghebbende*°is gevestigd. In dat geval dient tevens een afscnr $
het verzoek in tweevoud te worden gezonden a $
inspecteurs die bevoegd zijn met betrekking
andere plaatsen waar deoliën zich bevinden. gt

_
$

In het verzoek wordt vermeld: de naam,tiet adrejs e-
aard van het bedrijf; de soort en de hoeveelheid ats
rale olie; een nauwkeurige aanduiding van de Pje
waar de minerale oliën zich bevinden;het bedrag
teruggaaf waarop aanspraak wordt gemaakt en je
een pompinstallatie is voorzien van een telwe
stand daarvan bij de aanvangvan 1 januari 1989-ge-
De inspecteur derinvoerrechten en accijnzen zal °
vraagd nadere inlichtingen verstrekken. /j

Publikatie van het ministerie van Financiën J
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korte toer
ZATERDAG 24 DECEMBER:

f plj^N: Expositie Kerst-Aan-
ZlS* * St- Joseph-Rustoord
.J^uisstraat 6) van 14.00-18.00

IK^STRICHT: Kerstmarkt op het
lK°' en Dominicanerplein en ina^Ucanerkerk van 9.00-17.00

KL 6*" en vlooienmarkt in de Sta-
■C^aat van 10.00-16.00 uur.
■terg grotten St. Pieters-
BJ! Noordelijk gangenstelsel).
IC? 140° uur vanaf Chalet■lo^t (Luikerweg 71).
I^k ]!ldmg Fort st- Heter- Ver"
f uur (Luikerweg 80).

ZONDAG 25 DECEMBER:
jyJrLEN: Expositie Kerst-Aan-
IgJtll in St. Joseph-Rustoord
Hjj 6) van 14.00-18.00

4^G EN TERBLIJT: Rondlei-
Ibm krotwoningen en aangren-
ichjjd gangenstelsel met wand-
l7g8 eringen en schuilkerk uit
U.rjQ ,"? Geulhemmergroeve van
l^ "iB-00 uur. Entree volwasse-
'ot,u gulden. kinderen t/m 12 jaar

TRïCHT: Circus. kermis,
jt^, en warenmarkt (sieraden,

kl i_ 3" schilderijen, snuisterijen
i MECC onder het motto 'Een

12.QQ l voor het hele gezin' van
«.00 uur. Toegang gratis.

MAANDAG26 DECEMBER:

: Kerstwandeltocht van
reniging °°stbroek. Start

Oi^' Harmoniezaal 't Heukske
15lnrStraat 77)- Afstanden 5, 11,

Ittr,; l_\f 2S km. Starttijd 20 en 25
H Q 13-00 uur, overige afstan-
°t3i__ °°- ls-00 uur. Tel. inform.:

Kerstwandeltocht w.v.
V h 10, 15 en 20 km.
tot n"^fen 9.00-13.00 uur (20 km
iW 1-00 uur) vanaf Gasterij De
'°rm r?*(Elkenraderweg 3 ). In-

SELEN: IVN (afd. Kerk-
W ~\ nuddagwandeling omge-
bij i«7 mj,ha-en. Vertrek 14.00 uur(«fcelerhof.
C7SEN: fVN (^d- Meerssen)«y door het Geul-
«tatJ^ek 14.00 uur bij het NS-
"OG_r eerssen-: Tvii (afd. Roermond) -bi6cl S^andeling naar natuurge-
b'i Rkubrand- Vertrek 13.00 uurV^kerk Heibloem in RoggeL
S/M H: IVN (afd. Schaes-
W:,leuwenha-en) - middag-
Vg ,7g langs de Worm in Rim-
Wi>. f."1^ 14-°0 uur vanaf de
*Al)_*Waubach-
"üdd TSrii (afd- Spaubeek)

S^Swandeling rond het Stam-
v«Jiaf rbos- Vertrek 14.00 uur
jk4üb_farkeerplaats bij NS-station

t6tl) T*ATEN: IVN (afd. Ulestra-
ten "^dagwandeling in Ule-
<eru "" Vertrek 14.00 uur vanaf

?W_l IVN (^d Weert) - mid-6ttr^ i^9 door het LendaL
Vn uur vanaf het Bassin

ölv «!?: VW-kerstwandeling
i^en i,611 kerken en ka-
VVW vertrek 14.00 uur vanaf
\ tYTltoor (Wilhelminastraat
Vft ~ ame 3 p.p., kin-
J^he 12 jaar 2 Sleden. Telefo-
*h!9°-24auUneldin9 gewenst- Tel"

Sei^J*1': Expositie Kerst-Aan-
asn,,,- * St. Joseph-Rustoord

W "^straat 6) van 14.00-18.00

Scr_t°nC,ert » kerstsfeer in St.
Szèo ï

rk Vanaf 1230 uur-
?^B-___ en muntenbeurs inUMtobouw-S^en CHT: Expositie Kerstge-
Sfö v ,.prent en beeki in Lim-
*H la) \Plkskundig Centrum (Al-i^tui, Uo?"dag voor kinderen. In
b°o-lBnn^ccl Luubricht van
SionJrVUur opdeden Close
k^dieiX oup MAASTRICHT:

9 '°"9 grotten St. Pieters-
b6«reit , rdeUJk gangenstelsel).
i;6r9n,« t -00 uur vanaf ChaletciïsSt: Luikerweg 71.
rt^' kermis, orgels en waren-
V leraden. kleding, schilde-

'H.r gerijen) in het MECC
»_* h6,

et vmotto 'Een dagje "*h°o UuV m
e geztl' van 12.00-

-.^G p„oegang gratis.
S ornl TERBU-T: Rondlei-
NeSeïr9 en aangrenzend
Nen I! l met wandschilde-

schuilkerk uit 1798 in
B'°o u^6-310670 van 14.00-

Ü^en u 7ntree volwassenen 2V ' t/m 12 jaar 1 gul-

VVV’s richten zich
op korte vakanties

Een vakantie als tussendoortje.
Even een paar dagen eruit. Het
is een trend waar vaderlandse
VWs steeds meer op inspe-
len, nu blijkt dat de Nederland-
se toerist voor lange vakanties
toch maar liever de zon op-
zoekt. Bladerend in VW-gid-
sen'B9 vallen vooral 'vierdaag-
sen' op. Vier dagen golfen, vier
dagen eten, vier dagen potten-
bakken, vier dagen honden af-
richten... Je kan het zo gek niet
bedenken of de VWs hebben
het in de aanbieding.

Echt iets nieuws hebben de beleidma-
kers van de diverse provinciale
VWs evenwel niet uit de hoge hoed
kunnen toveren. Veel verschil verto-
nen de onderscheidene provincie-
programma's niet. Overal kan men
fietsen, lekker eten, wandelen. In
Friesland dient men dit laatste bij
voorkeur op de Friese Wadden-
eilanden te doen waarbij vooral aan-
trekkelijk lage prijzen in voor- en na-
seizoen opvallen. Specifiek Fries zijn
natuurlijk zeilvakanties op de meren.

Maar ook Drenthe, dat de goeie ouwe
huifkar in ere houdt en als fietsprovin-
cie de liefhebbers uiteraard tientallen
rijwiel-arrangementen offreert, biedt
de toerist nu warempel ook surf- en

zeilvakanties aan. Lokatie: Zuidlaar-
dermeer.
Varen is ook in Overijssel een belang-
rijk thema. Men kan er te kust en te
keur kanoën, maar er kan ook worden
geboekt voor een beurtzeilvaart
Zwartsluis-Amsterdam vice versa of
voor een trip op een platbodem door
het Overijsselse, waterland. Gelder-
land pronkt met golfarrangementen
op banen bij Nijmegen en met fiets-
tochten over de Veluwe. Flevoland
heeft een route uitgezet langs kunstob-
jecten die midden in het landschap
staan: zogenaamde landart. Het spec-
taculairst is ongetwijfeld het program-
ma van Texel, dat als enige niet-pro-
vinciale VW een eigen brochure uit-
geeft. Parachutespringen, catamaran-
zeilen, brandingsürfen en zeekanoën.

Instructeurs aanwezig. Utrecht, Noord-
en Zuid-Holland gaven gezamenlijk
een gids uit. Aardig is het theaterar-
rangement in Leiden. Een avondje uit
in de 'oudste en mooiste' schouwburg
van Nederland en na afloop 'om de
hoek slapen' in een hotel.

Noord-Brabant verwent sportieve lek-
kerbekken. Zes dagen fietsen van ho-
tel naar hotel. Elke avond een vijfgan-
gendiner; koffers worden per auto
vervoerd. Wie meent dat een 'Week-
endje Zeeland' een hond goed zal
doen, kan zich in genoemde provincie
melden. De honden worden opgevan-
gen door specialisten op het gebied
van trimmen, opvoeding en verzor-

ging en natuurlijk staan er lange wan-
delingen op het programma. Zelfs een
'happy dog hour' ontbreekt niet. Lim-
burg tenslotte doet juichendkond van
de opening van Thermae 2000, het fu-
turistisch kuurcentrum in Valkenburg.
Jezelf verwennen in 'Medizinisches
Heilwasser'; het kan daar nu. Uit Val-
kenburg ook vertrekken de snel popu-
lair geworden 'voetreizen' door Lim-
burg. Een kleine training vooraf valt
aan te bevelen.

Te voet, per fiets of per auto

Drielanden kerstroute
Kerstroute door drie landen. Van-
uit het smalste deel van Limburg is
dit een fluitje van een cent. De
VW Sittard organiseert op beide
kerstdagen een wandel-, fiets- of
autotocht langs kerststallen in Ne-
derland, West-Duitsland en Bel-
gië. Ofwel een route met Sittard,
Millen, Nieuwstadt en Maaseik als
etappeplaatsen.

SITTARD. Allereerst de Sint Petrus-
kerk. Met op een hellend vlak, waarop
de heuvels (met waterpartij) rondom
Bethelehem zijn nagebootst, een
kerststal die elk jaar een geliefd foto-
object vormt. Vervolgens de kerststal
van de Devotiekerk, de basiliek uit
1879 aan de Oude Markt. De figuren in
de stal zijn van was en ongeveer zestig
jaren oüd. Tenslotte de barokke St.
Michielskerk (1668) aan de Markt met
een, gezien de rijke wandversiering,
eenvoudig gehouden kerststal.
MILLEN. Vanuit Sittard neemt men de
weg naar Tuddern. Na de grensvia de
eerste weg links naar Millen. De St. Ni-
colaaskerk, met de Querinuskapel,
vormt een interessante vroeg Romaan-
se kerk uit 1000. De kerk is op de
kerstdagen van 14.00 tot 17.00 uur ge-
opend. Kerk, abdij en tiendschuur zijn
geheel gerestaureerd en bezitten gro-
te historische waarde. Voor het geven
van verbale informatie over de kerst-
stal zijn leden van het kerkbestuur
aanwezig.
Van Millen rijdt men via de grensover-
gang naar Nieuwstadt. Na de brug
over de beek rechts en bij viersprong
weer naar rechts.
NIEUWSTADT. De 'levende' kerststal
en parkeerplaatsen zijn overal door
borden aangegeven. D_ stal geniet in
het gehele grensgebied bekendheid.
Vijftig personen (w.o. babies) en zes-
tig dieren geven hem gestalte. Er gaan
vier maanden voorbereiding en zes
weken opbouw aan vooraf. Hij is op
beide kerstdagen van 13.30 tot 18.30
uur geopend. .
Van Susteren via Dicteren en Rooste
ren richting Belgisch grensstadje.
MAASEIK. Een kerststal staat op de
markt in de openlucht. Het is een beel-
dengroep bij een ongeveer vijftien
meter hoge kerstboom. De kerststal in
de St. Catherinakerk (Groote Kerk-
straat), vlakbij de Markt, is een klas-
sieke groep met levende boompjes en
bloeiende bloemen.
Van Maaseik weer richting Susteren.
Voor Roosteren rechtsaf richting Bom.
Dan links over hetkanaal richting Hol-
turn. Bij T-splitsing links langs Volvo
en bij de Rijksweg rechts richting Sit-
tard. Bij restaurant Op de Vos naar
rechts. Vervolgens naar Kasteel Lim-
bricht. In het Limburgs Volkskundig
Centrum, gevestigd in het kasteel,
loopt de tentoonstelling Het Kerstge-
beuren in prent en beeld. Entree 2 gul-
den, kinderen 1 gulden. Eerste kerst-
dag gesloten, tweede kerstdag en an-
dere dagen geopend van 14.00 tot
17.00 uur.

" 'Levende'kerststal in Nieuwstadt.

tijdje vrij

1990 wordt Europees toerisme-jaar, v '^ 1990 wordt het Europese
nsrne-jaar. Ruim elf miljoen gui-

ten zullenvoor het steu-
y van allerlei acties beschikbaar
fe -esteld. Met steun van, e subsidies zullen in alle landen
0t

_ de Gemeenschap projecten,
t het toerisme te bevorderen,

É&j?6n ontwikkeld. Staatssecreta-
E, dVei*uis in Brussel: „Het toeris-
■*in W meer on<ier de aandacht

de mensen te worden ge-

bracht".
Men wil vooral het 'intracommu-
nautair toerisme' bevorderen. Dit
is EG-jargon voor vakantie door-
brengen in landen van deGemeen-
schap. Ook de spreiding van het
toerisme zal worden bevorderd.
Men wil bijvoorbeeld bereiken dat
er ook in het laagseizoen meer toe-
risten op de been komen. In Ne-
derland begint men daar al enig
succes mee te boeken. „Zo zitten in

Amsterdam in de kerst- en nieuw-
jaarperiode de hotels voor het
eerst vol met Italianen en Spanjaar-
den", aldus Evenhuis. Met behulp
van Europese subsidies zal men
nieuwe vormen van toerisme trach-
ten te ontwikkelen zoals sociaal,
plattelands- en cultureel toerisme.

Acties hiervoor zullen tot veertig
procent met geld van de Gemeen-
schap worden gesubsidieerd.

Toerisme is voor de economie van
groot belang. Tijdens de eerste bij-
eenkomst van de EG-Toerisme-
raad in Brussel wist nog niemandte
vertellen hoeveel er precies in het
Europees toerisme omgaat. Staats-
ecretaris Evenhuis kende wel de
Nederlandse cijfers. In 1987 heb-
ben Nederlanders aan toerisme
ruim twaalf miljard gulden uitgege-
ven en verdiende Nederland 5,5
miljard gulden aan datzelfde toe-

risme. In 1990 zal men toeristische
bedrijven bij allerlei acties betrek-
ken. Er zullen bijvoorbeeld tussen
plaatsen wedstrijden worden geor-
ganiseerd om uit te maken waar
men toeristen het meest gastvrij
onthaalt. Schoolkinderen zullen
met opstelwedstrijden mooie prij-
zen kunnen verdienen en in de
massamedia zal het toerisme breed
onder de aandachtvan het publiek
worden gebracht.

Kerstkribben-wandeltochten
Op woensdag 28 december organiseert het kerkbestuur van de St. Paulus-
kerk in Vaals twee kerstkribben-wandeltochten. De grote tocht (looptijd
vier a vijf uren) voert via het Drielandenpunt naar Moresnet, Gemmenich,
Holset, De Esch terug naar Vaals. Start: voormalige kleuterschool Linden-
straat (naast St.Pauluskerk). Starttijden: 9.30-11.30 uur. De kleine tocht gaat
via het Vaalser Bos en Drielandenpunt naar Gemmenich en terug (looptijd
circa twee uren). Inschrijfgeld 4 gulden p.p. Bezit van paspoort of legitima-
tiebewijs vereist.

Hapje
her

Ruim honderdvijftig jaren geleden
werd er al gerstenat gedronken.
Reizigers die te voet, te paard of
per koets op de heirbaan Maas-
tricht-Aken (Keulen) onderweg
waren, hielden halt om er zich te
laven en te spijzen. In 1858 voeg-
de Laurens Smeets die herberg
annex koetshuis aan wat thans de
Markt is, toe aan zijn van 1825 da-
terende Gulpener bierbrouwerij.
De koopakte uit die tijd spreekt
van: 'Huys, mesthoff, stallingen,
scheure, met de helft van den din-
ne ter linckersijde met den dool-
hof daarachter geleegen'. Duide-
lijk dus. In de loop der jaren wis-
selden eigenaren/herbergiers
zich af. Namen als JAN PIETER
WAUBEN, LEONARD DE LA
HAVE, JEAN MICHEL SMEETS,
LOUIS DAMOISEAUX passeerden
de revue. De familie AMERICA
volgde. De herberg werd gedeel-
telijk ook slagerij. Een bedrijf dat
tijdens en na de tweede wereld-
oorlog onder meer bekendheid
verwierf met een aantal aan muren
hangende pentekeningen, ver-
vaardigd door CHARLES EYCK.
De oude 'Koetscherie' van weleer,
midden in het hart van Gulpen, is
thans in volle glorie herrezen. In-
grijpend verbouwd en gemoder-
niseerd, 'versierd' met muurschil-
deringen van PIET VOS, is het
voormalige koetshuis een nieuwe
periode ingegaan onder de naam
Gulpener Bierhuys. Begin van een
nieuw tijdperk waarin straks, na
volledige verbouwing van belen-
dende percelen, zich een bepaald
gedeelte van het openbare leven
in Gulpen en omstreken zal gaan
afspelen. Na de eerste teugen
schuimend X-pert uit een meer
dan twintig jaren oude porcelei-
nen kraan en vóór happen van
'Feuilleté de poisson', vis-variatie
in korstdeeg (verzorgd door de
witte brigade van restaurant Bel-

ge), luisterden enkele dagen gele-
den tal van genodigden naar
woorden van brouwerij-directeur
drs. PAUL RUTTEN. Hij brak, niet
geheel zonder eigenbelang maar
wel uit overtuiging, een lans voor
geselecteerd bierverbruik. Hij:
„Er dient in Nederland een bier-
cultuur te komen. De grauwe uni-
formiteit van het bestellen en drin-
ken van een biertje moet worden
vervangen door een bewuste keu-
ze van een bepaald merk of types
bier. Net zoals dat bij wijn, ge-
distilleerd en frisdranken ge'
meengoed is". Hoe er met zoge*+
naamde speciaalbieren dient fa*
worden omgesprongen, leren ons_i
overigens de Belgen. Uiteraard,*
'ne schone pint hoeft per se niet*
altijd een pilsje te zijn.

Een record aantal Nederlanders
schuiven de komende feestdagen
hun benen onder restauranttafels.
Een record aantal Nederlanders
dus zullen geconfronteerd worden
met een 'optocht' van biefstukjes,
filets, medaillons e.d., wel of niet
van klein, rood en zwart wild be-
reid. Er zit, als men (kerst)menu's
met elkaar vergelijkt, over het al-
gemeen dan ook weinig variatie,
weinig fantasie in. Gewoon een
gegeven van de wijze waarop men
anno'BB buitenshuis kookt. Mag
wel eens gezegd worden.

NINO TOMADESSO

" Gulpens burgemeester drs. Wiel Vossen en brouwerijdirec-
teur drs. Paul Rutten heffen het glas op het Gulpener Bierhuys.

I slokje der ]
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'N KERST VOL KERSTVERSE MINI-PRIJZEN
Del Monte . Witlof Varkens- Fondue- of Extra Frans

ananas 500 gram filetrollade gourmet- belegen stokbrood
per stuk kilo schotel Goudse naar origineel
fgjl ca. 800 gram, kaas
**kW per stuk kilo 400 gram

QQQ *\AO 1£99 1/199 1199 17Q

■__si__^-__o___E?^^^ ("^ Itj^^^^rs* l^^'W*
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AFSCHEID NA 22 JAAR

GALLER V „IRAN"
gaat sluiten, en houdt daarom een

TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP
in Perzische en Oosterse tapijten

Alles met kortingen tot 70%
beneden winkelwaarde!

Alles moet weg, dus: OP = OP
Certificaat van echtheid wordt bijgevoegd.

Verkoop: vanaf dinsdag 13 dcc. '88 t/m 23 dcc. '88
Let op de koopavonden.

Valk Motel (v.d. Valk)
Terworm 10, afslag In de Cramer, Heerlen. Te1.045-719450

Ook zeer excl. zijde tapijten.
U kunt voor deze opheffing natuurlijk ook terecht in onze zaak te Geleen.

GALLERY IRAN
Rijksweg-C 33 d, Geleen, naast Musica. Tel. 04490-55003

LET OP! SLechts 12 dagen. Hartelijk welkom. Entree vrij!
Wij danken onze klanten in Limburg en omgevng voor het geschonken

vertrouwen dat wij in al die jaren hebben genoten.
ledere dag geopend vanaf 10.00 uur.

_-___-________----------------■

" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten _£__* 's Maandags

" fluiten - piccolo's ■ hobo's - fagotten /_3És<_^ÉB gesloten

" slagwerkinstrumenten - xylofoons " vibrafoons enz enz //7^W»^___i
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires (JL ]■
" eigen huurprogramma met recht van koop /____________]v-_MBMnPVTV?^^v_Mrvj9M_________r-rn___-___!^__T:s
JiV.^_.."-;T:l>^__-:l.__^TJ-:.--.i'ri--l _i'_■*___■ i_Tii_Pt'fP

SPECIALE AANBIEDING DWARSFLUITEN , ***_*_*
nf-lwnf Mt E-mecruniek, compleet mat luit etui aa foedraal van 875,- «oor J "V m **f j
i
■

mmmMmammmm^mm" e-naak1'"1 -.->-■*% C I

Voor Heerlerbaan
vragen wij

Bezorgers
Melden bij Limburgs Dagblad

Fr. Erenslaan 4, 6371 GV Schaesberg-Landgraaf tel
045-311782

Limburgs Dagblad

OPSPORING VERZOCHT
van de op 19 november 1988 te Übachsberg

ontvreemde personenauto:

BMW 745i, autom.
Kenteken NG-76-NN, kleur beige

Inlichtingen welke leiden tot terugverkrijging van deze
personenauto zullen worden beloond naar rato van de; waarde van de teruggekregen personenauto en van de

inlichtingen.
Telefonische reacties: 04490-32323, tst. 15
Regionaal Expertise Bureau B.V.

' «19695 Postbus 137, 6170 AC Stem.

In het huwelijksgoederen-
register bij de Arrondisse-
ments-Rechtbank te Maas-
tricht is op 24 november
1988 onder nummer 012931
ingeschreven een akte van
huwelijksvoorwaarden tus-
sen de heer drs. Martinus'
Cornelis Maria Bollen en
zijn echtgenote Gaatske de
Vries, beiden wonende te
Klimmen, welke akte op 23
november 1988 voor onder-
getekende werd verleden.
Mr. A.N.J.M. Janssens, no-
taris te Heerlen.

ciale AANBIEDING:mrfoerplanken 20 mm dik9,15 p.m. excl. Alle maten
tkoepels. Houthandel
kens, Eygelshovener-
j 60, Übach over Worms,

gel. 045-319846.
de KLEUREN-TV'S

' garantie, Philips groot-
lef v.a. ’ 145,-; zeer grote

tv's. Öccasioncentrum
"1, Grasbroekerweg 25jHeerlen. Tel. 045-724760.
eau-idee?"?? G.G.
TOSHOP heeft 1001 ca-
u-ideeën op autogebied.',
:i vrijblijvend kijken in j

*>nae shop. Op koopavon- j: en zondag geopend.Nu j
jale aanbiedingen}

jptqelhoezen, pechlampen
enz. Tot ziens in onze ;

p. G.G. Autoshop. Hee- ]veg 284, Heerlen (grote ]
■vqg Heerlen-Brunssum). ;

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer Juxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.
ZEEFDRUKAUTOMAAT
te koop geschikt voor stic-
kers en posters zonder tafel.
Info 045-444704.

STOOKHOUT 4 m 3droog
populier ’240,-; 3 m 3ge-
mengd ’210,-. Tel. 045--318518.. Smash

gewichtige kadotip
Fitness-artikelen

ï>.a. halterschijven vanaf 2.40 p. kg., verschroomde hal-
Jerstangen vanaf 52,-, hometrainers, roeiapparaten,
pomplete fitnes-stations. Smash afd. fitness, Theater-
"passage Kerkrade, 045-459230.

Schrijfmachines
4BM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
«gelkopmachines met correctie, vanaf / 295- excl. btw.
£mly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Kantoormeubelen
Seer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
Jjebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van

etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-£3738, b.g.g. 04498-54510.

\ Atari 1040 STF
Kerstaanbieding

Computer van het jaar, ontdek hem ook.
Atari 10406/32 bit met IMB-ram, ingebouwde 3Vè",

Jjubbelzijdige disk-drive. Operating system Tos/Gem op
JRom. mcl. krachtige basis Omikron zw/wit, hoge resol.

Monitor SM 124-Muis, ned. handleiding,
ekstverwerkingspakket gratis. Adviesprijs Atari 2190,-;

mcl. BTW.
Nu allerlaagste prijs

Leufkens-Dubois Heerlen
Sittarderweg 58a, tel. 045-722315.

KACHELS nieuw en ge-
bruikt koop je bij de vak-man. Gratis gebracht en ge-
plaatst. Nergens goedko-
Ber, diverse aanbiedingen,

ie Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.
Grote keuze in KERST-
GROEPEN Lucie Klei-
kamp Voorstad 1 Sittard04490-10457.
Vuren BALKEN bijv. 7x7
cm ’3,-/m.; 5x15 cm
’3,75/m.; 6x16 cm.

’ 4,80/m. alles kam geïmpr.
en/of thuis bez. worden.
Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum, 045-
-270585.
OPENHAARDHOUT
eiken op maat en thuis bez.

’ 85,-/m3. Tel. 045-270585.
Te k. met de hand gemaak-
te POPPEN en heksen. Tel.045-224480.
KLEUREN-TV te "koop,
voltransistor, mooi toestel,
weg. omst.heden. 045-
-2701)83.

Defecte KLEUREN-TV'S
vanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.
Te k. gevr. dikke TROT-
TOIRTEGELS ml. 045--711617.
KLEUREN-TV'S met tele-
tekst gevraagd, ook VHS
video's en stereotorens,
04406-12875.
Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. Atari SPEL-COMPUTER + cassettes.
Tel. 043-210268.

BWI hBIBBIBP^WJH-HBBWH________H_^||^^

UW TOYOTAPEALER GEEFTDIT JAAR NOG EEN SHOW MET SUPERVOORDEEL VAN 22 T/M 31 DECEMBER.

TOYOTA STERRENSHOW. :::; ■ .■■■-■"■■■■ . .. _—«^

Bl' _f _EL _ï üli_H__, s Ï* __M______ r\

____P ''^^__

, _ COROLLA HATCHBACK 1.3 SUPER V.A. F21.995
,' 1 STARLET LO $TfIR\ÜL F 17.995? 11 STARLET I.D SUPEJT_Q 16J957^ V

Eigenzinnig toten met zijn prijs: met Toyota's beroemde Het beste nieuws, het stralende middelpuntvan deze Sportieve topsprinter, onvermoeibaremarathon-rijder,
multikleppen-techniek en al, voor een super-prijs. sterrenshow.Voor een speciale sterrenprijs. Met zuinigeen schone multikleppen-power.

lMßtjy' ïïStt! v^^^^*Sa>^i(Èjfi^^^_'_-: J 'r^"'J^jooawM—___H_ui i iHftMfflHirtoo^,^__W_'''__—-c^_____M _ï i^KSÖ_i __Wk I ;J:-:-:::-_^oootfB^ ." _. J;?_hb \\^^m r

rn.ELIMÜFTBACKV.A.F3739S.:"~| ht .^ftT^^A^^ZT^P^"^ \t " - ■'- ■■■ ■ ■ -■-■ : -' —■■■■■- ' betwist de Starlet 1.0 STAR, die zyn debuut 1 nr uirïnifr flllïlLll II crnifcl If kr mAt\ZIn elk opzicht een voorbeeld van beheerste snelheid. maakt deCoroUa Hatchback 1.3SUPER en de Ut NltüWt IAKINA II OLIJAN V.A. f Z/.4ÜDf IOok leverbaar als Coupe. Sta_jet 1Q SUPER De perfekte multikleppers, ' __"_-___________. -»

de technische en oogstrelende top. Komt dat Uitermaterepresentatief uiterlijk, technisch gaaf
_. , , ° . i _- H door de pertekte multiklcppen-motor.zien-Een Complete presentatie van de Corolla ook ]evai^a _,_ uftback enTationwagon.

1 Bii^J^aifei^ Sedan, Liftback en de Corolla Stationwagon.
4#_fr /^«■"--■^"i____i_S^:l' En verc^er z_n de andere Toyota sterren met _____________ i«ai^m^u-______________________________^j_____K__^______i

_' _M IP H_^- - „LN% aves eroP en eraan tebezichtigen.

i M^fami>Wmmr""""i ??% Beslist komen dus, want dit is de enige I j^?@iii§H|
_______i^ö^_iÉ___l>_B_«_^l_iK ________H_É___ sterrenshow waardoor u dit jaarnog een ___^_ÉlÉi_lJllL //^^~ ■'■__?' *s__ ____JMMÉiHMiKÉHSSnB 5 Bf__r^^^"^____3F_____i_. / \t^H___hP fantastisch supervoordeel gewoon in _*^PVl______i__i__. \v^__tkX. -^I__

ll**.'*?! üf uw zak kunt steken. Da's wel een mooie Üh__ "ir^*W ___lfeIn __? __' _ ü& Has80^' llÉ___j^^m ■K__^^___^N ji_»P^jy_i
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All-round 4WDvoor on en offthe road, fa B^^^^S Bpl _W^jjiiii^lilH^^ fraai gestroomlijnd met praktische vijfde deur

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN jm**M**q*mi^*mmm*m***m _. r) Ctt,-Jl___»l'Tfri.ia^!l_L MAXIMUM VAN 100-000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE - AF I 10_ _£%j\ WA^ JAREN Dl* V_il!lll__lH!,lï1__"\ FABR|EK _ GEi_ EvERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. \^m**************\**m)*M ./

HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTSB.V. - Stationsstraat 29 -Tel. 04749-1728 " OIRSBEEK- AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - ProvincialewegZuid 91'
Tel 04492-1814 " POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. - Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 .LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.y.'
Baanstraatl29-Tel. 045-318888. SCHIN OPGEUL-GARAGE J.H.WIERTZ-Valkenburgerweg 133-Tel.04459-1258. SITTARD-AUTOM.BEDRIJF MENGELERS &y.
Rijksweg Zuid 212 - Tel. 04490-21000 " SUSTEREN - 'AUTOM.BEDRIJF SWENTIBOLD B.V - Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300 . ULESTRATEN - AUTOM.BEDRUr

LOUIS PETIT 8.V.-Langs de Gewannen 8-Tel. 043-642703. . 0 J*Off. Agent

Geh. compl. KERSTMAN-
COSTUUM N. Biismans,
Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-
kerveld Heerlen. Tel. 045-
-717608.
Te Geleen nette WONING
te huur. ’985,-. Inl. 04490-
-48180.
Te huur WONING in Hartje
Hoensbroek voor alleen-
staande of ouder echtpaar.
HUurprijs ’ 575,-. 045-
-217006.
Te h. vrijst. WOONH. 3
slpk. ’750,- p.m. tel. 045-
-412715. -
KAMERS te h. te Heerler-
heide, tel. 045-222278.
Te huur BOYENAPPAR-
TEMENT, Rijksweg-Zd. 63,
Sittard, woon-/eetkamer
met keukenunit. slaapk.,
badk. m. ligb., toilet en vas-
te wastafel, gr. zolderruim-
te, kleine tuin. Huurpr.
’6OO,- p.mnd. excl. Bert
Schreurs Makelaardij o.e.
Rijksweg-Nrd. 77, Sittard.
04490-27888.
Te huur of te koop geh. ge-
renov. TUSSENW. te Lin-
denheuvel: kelder, woonk.
m. open keuken, badk. m.
ligb., toilet, berging, 2 of 3
slpk., v.- en a.-tuin, Dereikb.
m. auto. Tel. 04490-48670.
Na 18.00 uur.
HEERLEN-N. Ruime ka-
mer met balkon, gestoffge-
meub. ’345- p. mnd. Inl.
tel. 04459-1305.
Te huur leuke BOYENWO-
NING met eigen entree endakterras, nabij centrum te
Hoensbroek. Inl. 18.00-
-20.00 uur: 045-224257.

Gemeub. ZIT/SLAAPK.
met gebr. V. keuken, dou-
che, wc, cv, w. en k. water
op kamen tevens stu-
dio/app., all in per l-l-'B9.
Heisterberg te Hoensbroek,
na 14.00 u. tel.: 045-229654.
Gem. KAMER te huur aan-
geb. voor net persoon te
Heerlerheide. Tel. 045-
-221832.

Te h. gevr. LOODS, ± 150m2, max. prijs max. ’650--excl. Br.o.nr. HK 616 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
TECKELS, lang- en ruw-
haar. Tel. 04459-1237. .
Te k. YORKSHIRETER-
RIERS. Tel. 04490-71833.
Cursussen met hond. Geh-
oorzaamheid/show/behen-
digheid. Ma-woe-do-avond.InT. inschrijving 4 jan. 20.00
uur, Limbricht, manege De ;
Klipper. Inf. kynologen-
club Geleen, 04750-16637 en
04406-41886.
Koopje! Jonge dwerg- en iTOY^POEDELTJES iets
aparts, Kerkstr. 33, Übach ;
o. Worms.
i

Te k. zeer mooie Mechelse
HERDER met certificaat, ;
mechelse herder 7 wkn. en
doberman 100%, inbraak "onmogelijk, niet voor be-ginneling. 04490-38119. :

Zaterdag 24 december a.s.
grote vogelmarkt

in Makado-Beek (toegang gratis)
BOBTAIL pups met stam-
boom ingeënt en ont-
wormd, tel. 04920-40319.
Z.m. DWERGTEC-
KELTJES rood en zwart m.
stamb. Prov.weg Zd. 143,
Oirsbeek.
Beschikbaar lieve, onstui-
mige NEW FOUNDLAN-
DÊR x lerse setter, reu 4 jr.
Voor goed, blijvend tehuis.
Sticht. Dier in Nood, tel.
043-214545/215491.
Onze stoute pup, respec-
teert geen lieve BOOMeR-
REU van 16 mnd. Zoekt
daarom liefdevol blijvend
thuis. 045-325673.
Te k. INDIGOVINK, kana-
rie en konijn. Alles met toe-
beh. Tel. 045-310349.
PAPEGAAIEN uit kweek,
jonge grijze roodstaart, 7
weken inruil moèel. Tel.
04490-49517.
Te k. BOUVTERPUP, 11
weken oud, ontw. en in-
geënt, mooi dier (is nog bij
moeder), pr. ’450,-. Te
bevr. 045-228904.
Te k. mooie gelewiekte
VIJVEREENDJES, man-
darijnwoerdjes, in pracht
’3O- p. stuk, carolina-
eendjes ’55- p. paar.
04499-1499.
Tek. 3 grijzeroodst. PAPE-
GAAIEN, gesch. voor dir.
kweek. 04493-3228.
Te k. blauw VOORHOOF-
DAMAZONE g. praten en
tam, 6 mnd. oud. 045-
-415814.

Te k. zwarte en bruine
DWERGPOEDELS m.
stamb., ingeënt en ont-
wormd. Tel. 04750-16590.
Te k. DOËERMANN +st.boom, zeer lief v. kind., 6
mnd. Moltweg 26, Schaes-
berg.

BRUNSSUM. M'trich-
terstr. 148, halfvrijst. woon-
huis, voorzien van alle ge-makken. PR. ’ 98.000-k.k.
Zonder aanbetaling wordt
de netto-maandlast ca.
’485,-. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
KAALHEIDE Heiveldstr.
125,ruime hoekwoning met
loods/atelier, geheel cen-
traal verwarmd. Vr.pr.
’135.000- k.k. Wüman &
Partners Vastgoed.Tel. 045-
-728671.
Weg. omst.h. te koop of te
huur een zeer compl. GA-
RAGEBEDRIJF (evt. met
zeer goed merk) in grote
Zuidhmb. stad. Riante wo-
ning, event. met tweede
woning mog. Voor de snelle
beslisser een zeer gunstige
prijs. Inl. postbus 504, 6400
AM Heerlen.
SCHAESBERG, hoekp.
met gar. en tuin. Ind. o.a.
L-woonk., op. keuk., 3
slpk., luxe badk. en ruime
zold. annex 4e slpk. Pand is
goed onderh. Pr. ’ 126.000.-
-k.k. Inl. Paul Simons. 045-
-318182.

Elsloo
Tussengelegen woonhuis
(bwj. '82) met berging en
tuin. Ind.: b.g. hal, toilet,
woonkamer, keuken.
Verd.: 2 slaapkamers, bad-
kamer met toilet en dou-
che. Vaste trap naar zol-
der. Cv. Prijs slechts

’ 95.000- k.k.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard

04490-10855
SCHAESBERG, rust. gel.
halfvrijst. 3-slk.-won. met
ruime gar., berg. en tuin.Pand is voorzien van o.a.mod. op. haard, mod. gekl.
sanit., luxekeuk.install. etc.Geh. pand rolluiken. Pr.

’ 138.000- k.k. Inl. Paul Si-mons. 045-318182.
ÜBACH OVER WORMS,Rimburg hoekp. met cv.,berg., keld. en ruime tuin.Ind. o.a. woonk., eetkeuk.
met eik. inst., 2ruime slpk.,
badk. en zold. (via vaste
trap, evt. 3e slpk.). Pr.’85.000,- k.k. Inl. Paul Si-
mons. 045-318182.

KERKRADE-WEST, Frë-derikagracht 1, hoekwo-
ning met carport, berging,
voor- en achtertuin, woon-
kam. met parket, 3 slpk.,
ligbad met 2e toilet. In pri-
ma staat, ’98.000,-. Bij
100% financ. netto-maand-
last ca. ’485 -. Kopen is nugoedkoper dan huren. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.

I BPVfB ll'
DAMOISEAUX Heerlen \verkoopt en verhuurt meer !dan u denkt! (Verhuur zon- 1
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.
Centr. VERWARMING
D.H.Z.-pakket b.v. 8 rad.
ketel en alle aansluitmat.

’ 2850,- mcl. b.t.w. Tel. 045- ;
313239. j
■■P!ffP!PffW______l11
INTERART, antiek Sim-
pelveld, een van de mooiste ;
collecties v.h. zuiden in ,
strakke eiken en grenen 'meubelen, o.a. 1 en 2 drs., .
vitrines, eethoeken, salon- <tafels, secretaires, cylinder- ]
bureaux enz. alle meubelen 1
puntgaaf weg. eig. restaura-rtic en logenj. Irmstr. 64, ;
Simpelveld. Tel.: 045-
-443161. . 'ANTIEKHANDEL Si- 1
mons. Door eigen import 'de betere meubelenvoor de jlaagst mogelijke prijs. Vak- II
kermis + service + garantie. I
Dorpstraat 45a. Nuth. Don- ,
derdag en vrijdag koop- 'avoncf Tel. 045-243437. _ i

Grote antiekbeurs Roostere jl

Zaterdag 24 dcc. van 13-17 uur; 1ekerstda9jW.^
uur; 2e kerstdag van 11-18 uur. In gemeens . rtw,

de Hoge Bongerd, groot assortiment antieK
bels. klokken, beelden, verlichting, koper, tm

A
Grote KERSTSHO^f ijH
30 dcc. Geopend
uur o.a. meubels, *„_) 'kleingoed enz. ° r.»
showruimte. le_.heeKc
gesloten. Wim Scn ffê|
Panheelderweg /?' O-' 1
baan 31, Heel, tel- 1

1593. ____-<^
„DIANA" antiek- *" 11
migstr. 19, Heerie' 1

045-221187. __---_^i

PIANO'S en vleugf's^
prijsklassen. Stern 1"5.1
verh., transp. „H^;„e.
ters, Ford WUf^ J
Maastricht. oj___J^flg|
PIANOS te huur-
huursysteem v 0?
ners, van 1 tot 36 njggövl
’600,-. Inl. 044g0__5^g|
Te k. Fender Ff Cl
BASGITAAR, teJ'
414605. _____---r"l%j'
electronisch oX&f^sMNENT 2000 Grano t e.*ï
nw.pr. ’ 19.995,-. >J
Tel. 045-222054^__-^gKl
ORGEL met rl f/lmerk " CosrfiovoX |/-|
Vraagpr. ’ 1500.-. .«1
uur Sint Jozetsu-nfl--■- '■"' n"S.4ltH"^^
Stalen SILO, inh- ?Sg^A
f 1000,-. Tel. 045^-^ 1

.^rt I
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Donderdag 22 december 198813

OCCASION
Kerstmarkt
'schaesberg,anaf vandaag, donderdag 22-12 .

l" 1 zaterdag 31-12 1988 '
janbiedingen voor de lagere 1989toj-en.

ccasions prijsklasse van
'0.000,-t/m ’ 15.000,-.

;S _°DEI TYPE CC DRS. BOUWJR. KLEUR
So.?5 200 D 2.0 4-drs. 04-79 blauwm.
fel Justy Spec. 1.0 3-drs. 04-85 d/grey

Ascona S 1.6 2-drs. 06-84 blauw\1 Tercel SR 1.3 2-drs. 09-84 zi/blauw
W v'sa Sport 1.4 4-drs. 03-85 wit

Corolla Sedan 1.3 4-drs. 09-83 beige m.
W. Fiesta L 1.1 2-drs. 01-85 witChi .. Corolla LBGL 1.6 5-drs. 07-84 blauwlW Cordia CouPé 1-6 2"drs- °583 9roen- Starlet Spec. 1.0 2-drs. 08-85 d/grey

I%L Escort Bravo 1.6 3-drs. 10-84 beige
'Sla JüSt* SUI 12 3"drs 02"87 wit
W, Starlet DX 1.3 3-drs. 07-85 d/grey m
loy», Corolla HB DX ssp 1.3 2-drs. 08-85 rood
%Z Corolla HB DX ssp 1.3 3-drs. 08-85 rood
lC Corolla SXL 1.6 3-drs. 06-84 zilv/zw.
W Civic Shuttle 1.3 5-drs. 10-84 beige
IL, Starlet DX 1.0 3-drs. 03-87 rood
W, 323 HB Sport 1.3 3-drs. 05-85 zilver m.Carina II DX 1.6 4-drs. 08-84 groen

/£ SkVH_____
—___________■—r_^^^X_———P £_-

.^casions prijsklasse
7'5.000,-t/m ’ 20.000,-
-ltoKT^-L^^El TYPE CC DRS. BOUWJR. KLEUR
C_ ?arina lIDX 1-6 4"drs- 10"84 9roenford Jercel 4WD 1.5 5-drs. 04-84 groen
%, ;"c°rt Laser 1.1 3-drs. 03-86 wit\1 Landcruiser Col 3.0 4-drs. 07-83 geel
Vm i_rolla LBGL 1-3 5-drs. 03-85 zilver m.
%aV5 GE 1 1 5-drs. 0487 wit
Ope| Corolla DXSedanU 4-drs. 04-86 wit
Opei adett LS 1.3 3-drs. 09-86 darkblueIIL. LS 1.6 2-drs. 07-86 groen
Va ?23 GL 1.3 4-drs. 01-86 blauw
Sb oamrV LBDX 1.8 5-drs. 11-85 wit
Sta ?nna "GL 1-6 4-drs. 05-86 blauw

Corolla LBGL 1.3 5-drs. 02-87 wit

.^casions prijsklasse
J 20.000,- of hoger en
gemonstatie auto's
T°yota rorolla LBXL 1-5 5-drs. 11-87 rood .Sota ïm^ XL 1-8 4-drs. 6-87 bleu m.
Sota i mry XLTDEX2.O 4-drs. 5-87 wit
Vta Landcruiser HT 2.4 TD 11-86 zwart m.
Sota r!7l^ XL|a"t. 5-87 beige m.Celica LBSt 1.6 8-87 wit

$Tv°P deze occasion-kerstmarkt1 u bovendien:» 3,
*'n z 6g2 maanden garantie bieden
* u allo

r 9uns,'9e financiering kunnen aanbieden
* dat . hU,os ANWB ma9 la'en keuren1. n' e au,o van uw keuze geleverd krijgt met

2 aarantiebewijs
3' :"everingsbeurt
4' r

f
e9|stratie

S L.0'" brandstofe; ÏÏI®-" gepoetst
en K-gekeurd

’ isn es voor net kleine afleveringsbedrag van
* Wi j£j-""* BTW.
» hebbenre donderda9 tot 21 00 uur koopavond

binn [i alle auto's voor deze kerstmarkt voor u
klaars , ln onze verwarmde showroom hebben

SN DAT ALLES
'OOR 'N LAGE
'989 PRIJS

OCCASION
KERSTMARKT
SCHAESBERG
janstraat 105*^foon 045-318888

____f7__7__7 SITTYCAR SITTARD
FIAT Dealer voor Sittard - Geleen e.o. vraagt

Topautoverkoper
die na gebleken geschiktheid wordt benoemd tot

Algemeen bedrijfsleider
De functie omvat:
- Het zelfstandig verkopen van min. 150 nieuwe Fiats en

inruilauto's.- Het leiding geven aan acht jonge enthousiaste medewerkers.
Sittycar vraagt:
- Ervaring in autoverkoop.- IVA, MTS, HTS of gelijkwaardige opleiding.
- Enthousiasme en inzet. Leeftijd 25-35 jaar.- Bij voorkeur wonend in Sittard/Geleen of directe omgeving.
Uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto wordt vertrouwelijk
behandeld door Directie Sittycar,
Pr. Kennedysingel 8, 6137 AB Sittard. ■ mm

Grote KERSTSHOW bij
Wijshoff Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum op 22, 23 en
24 december. Tel. 045-
-211976.
AARDAPPELEN, klei-
bintjes v.a. 30 et. p. kg, uien
5kg v. ’ 2,50, wortels5 kg v.

’ 2,50. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
Rode VOERWORTELS 25
kg v. ’6,-. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade,
Te k. 2-paards VEEWA-
GEN Citroen HY technisch
75%, pr. ’2500,-. 045-
-419830.

„DE SKIWERKPLAATS"
speciaal voor vakkundig
onderhoud-verhuur-mon-
tage-tuning-inruilen, ma.-
vr., open vanaf 3 uur. za.
open vanaf 10 uur. Eiken-
derweg 16, 6411 VL, Hrl.
Tel. 045-716704.

T.K. gevr. Enduro/off the
road 6(JO cc 4 takt. liefsHon-
da 1 A 2 jr. oud 04406-12766
na 1900 uur.
Te k. motor HONDA KR
600, '87, ± 5000 km. Te bevr.
045-222667. Na 18.00 u.

Te koop 2de hands BROM-
FIETSEN, bromfietsspe-
cialist Math Salden Lim-
bricht.
Te k. DT 50 MX YAMAHA
kl. wit/rood, bj. '86. Vr.pr.

’ 1600,-.Ernst Casimirstr. 2,
Kakert/Landgraaf.

Voor een perfecte en be-
taalbarerijles. Naar autorij-
school „DIEMANT". Les-
auto Mercedes 190D. Tel.
045-250286/322642.
ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma 07-01-89.
Start cursus ■ gavaarlijke
stoffen 08-01-89.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg! 045-254049.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
groot en klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen BV., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens tek. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt. wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Nissan Micra SDX 3000 km
'88; Mazda 323 de L. 3 drs.
'84; Toyota 1300 DX sta-
tioncarvB6; Fiat Panda 45 S
'85; Honda Jazz '85; Ford
Scorpio 20 CL '87; Ford
Sierra 1600 GL 5 drs. '83;
Ford Fiesta 1100 de L. '85;
Opel Kadett 1300 LS 5 drs.
'85; Opel Kadett 1200 LS 3drs. '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 31205,.
Cadeau-idee??? G.G.AUTOSHOP heeft 1001 ca-deau-ideeën op autogebied.
Kom vrijblijvend kijken in
onze shop. Op koopavon-den enzondag geopend. Nuspeciale aanbiedingenstoelhoezen, pechlampenenz. enz. Tot ziens in onzeshop. G.G. Autoshop. Hee-renweg 284, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum).
Gebr. AUTO-ONDERDE-
,LEN van o.a. BMW, Ford,Opel, VW, enz. Robby'sAuto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.Ganzeweide 59, Heerlerhei-de. Tel. 045-727711 en216475.
Te k. OPEL Ascona i.g.st.
'80, bruinmet, i.z.g.st.,
LPG, APK-gek., pr.
’4000,-; Inl. tel. 04455-1594.

■ 1 V I i _m i M m 1 1 y f m m lil

l^__!^________!_^_____ill^:^
IE Bk^"'^ n
l____Ë______-_-l **"- A_3—^"^"^

Reken maar na!
EEN PAAR VOORBEELDEN:

netto krediet- aflossing terug te elf.
bedrag vergoeding per maand betalen rente

kredietbedrag p/j in % ra

f 1.122,- f 78,- 12x100,- f 1.200,- 13,3
2.244,- 156,- 12x200,- 2.400,- 13,3 ;
3.379,- 221,- 12x300,- 3.600,- 12,5
5.649,- 351,- 12x500,- 6.000,- 11,9 ;
3^277,10 322,90 18x200,- 3.600,- 12,8 {
4.934,40 465,60 18x300,- 5.400,- 12,2
6.614,60 585,40 18x400,- 7.200,- 11,5
8.306,70 693,30 18x500,- 9.000,- 10,8

6.429,70 770,30 24 x 300,- 7.200,- 11,7 j
8.640,- 960,- 24x400,- 9.600,- 10,8

10.850,- 1.150,- 24x500,- 12.000,- 10,3 j
13.060,50 1.339,50 24x600,- 14.400,- 10,0

9.238,20 1.561,80 36x300,- 10.800,- 10,9
12.417,50 1.982,50 36x400,- 14.400,- 10,3
15.521,90 2.478,10 36x500,- 18.000,- 10,3 \
18.626,30 2.973,70 36x600,- 21.600,- 10,3 ij

mmMÊmmmmm
Tar. wijz. voorbehouden. Voor inlichtingen en aanvragen:

VOLKSKREDIETBANK
Vlot, Korrekt, Betrouwbaar en... zonder
winstoogmerk!

|_B Heerlen: Burg. van Grunsvenplein 4
■V-^B] telefoon 045 - 715247
■KjJKfl Roermond: Willem II singel 36
___-_■-----1 telefoon 04750 - 30633

" GOLF n

* naam Manhattan op achterklep
mm * zwarte handgrepen mm

* decorliner met het woord I
Manhattan

' * naafdoppen en sierranden in de
velgen

\\ *67x 14 inch stalen velgen
* -185/60 14 inch banden
* zonwerend glas

W^\ * wielkast en aorpelverbreders \mmmm^
* speciale bekleding
* met stof beklede hoofdsteunen

**m * portier- en zijwandbekleding in
kleur afgestemd

■■ * vloerbeakleding van CL-kwaliteit
* make-up-spiegel
* sctiakelpookhoe> in kunstleer
* 4-spaaks sportstuur
* middenconsole
* in hoogte verstelbare i^^bestuurdersstoel
* klok en dagteller (90 pk

toerenteller) W*^
* van binnenuit verstelbare

buitenspiegels
* intervalschakelaar BB

___^^j__i___! _____T -w

'— f
_

* ffüh i-ÉTS**5

'"%_! -fl Bk l-'N.' ■
É^_r ff > \ .*lf#Wt"*

1 i _s_\__f/____B_P__ I __ l"m _t^^"b
BS_ ____ __l _B ~___■_ v «Hli. »!__ _■ __■ Jl _____ U________V - '■-i

_■': ■■)■ r**m mmw mi __k / _______h

Damespakjes |-* *3 Herentruien
in vele kleuren en vele kleuren en dessins AP
s_sate..:??. 59,50 Skioveralls zs,-, ' zon collectie zag u nog nooit,

_________________________________________
UoA n#I n Groot assortiment sport- en

jz— ~ ~~~ ~~ IVCIUUII |J voetbalschoenen (met waste nop)
tent lederen herenschoenen _._. uu» Abelen noma^ m- go 7kin vele modellen KERSTPRIJS kindermaten o*3) IV
alle modieuze kleuren, /IO Cfl ia pn
geen 119,50KERSTPRIJS 49,OU herenmaten 4b,ül)

j^ Beckenbauer zaalvoetbalschoenen A(\ Cflgeen 109,-KERSTPRIJS 43, JU

__&* _t &/ Bp
_i^__B__ 1 fIE /k»*mm*Wm m H _h. *§ _ " '_^_ ___

'^_____l __ __l

Kinderjurkjes i " «fe 1
:rsr en | - _y Kinderskipakjes. maten 86 t/m 134 UoP'Ol.AAll.Ai'to in vele kleuren

KERSTPRIJS v.a 25.— nerßllCUlDßrïS enmodellen
pracht collectie qq maten 98 t/m 122
allematen v.a SJSfj— KERSTPRIJS 49)50

J ,r Dames- en herenochtendjassen
hfa in vele kleuren AA 7EMkjm M 1 KERSTPRIJS vanaf _b«fij/U

Kindermaten (104-164) _1 A AA

KERSTPRIJS II «Jj9U
....

» ___—_ , . ————i

Dekbedden
J|^ 1-persoonsvanaf o«f,/3 2-persoonsvanaf wwPjvU :

Herenski-jacks I kassakoopje o ]
in vele kleuren Pd-dplll'S in div. kleuren KERSTPRIJS
enmodellen il O Cfl ~geen 79,50 nu va 43,011 j (max. 1 per klant)

I DONDERDAG EN VRIJDAG
GEOPEND TOT 21.00 UUR

ZOWEL IN HEERLEN ALS IN SITTARD l
||t
, i ui i ■■■■....i..ii ' .....".... i. ...n . . i ii ■■ ■!.... n '-

_____„-__ ~,

HENDRIKS
GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!

Heerlen: Schelsberg 88, 045-721124 ÊnTofre
Sittard: Brugstraat 1, 04490-15656 gratis;

lÜ^urgs Dagblad
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I^2_____________________iil
N«o.n J^b,, t_m„n >^ b.^^agl^lfiJ l

,15.000.- * ~,60.» « 813-4' t£,4 1645.88 l
r„'S'" ï"« n39"8

8 !l„l'«]_J_____----' I
s. _Zn__an7iin ook mogelijk- 1 1

,„, tf_SS?__^JJIK!'- =:— "CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294
TELEFOON 045-251043. (ffi\ ,—M-V-I~\/7 l~_ A ■_ lIX
Van 17.00-21.00uur en zaterdagsvan Vi/ll C=n Ik il \ V/ KXaINIIV
900-i3oouur 06-0227272 (gratis) ) JM V__?U_AJ \-S **Jr*\. 11X
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK / Ê I h*/ l/rpHlPt W_l__ _dl_?
VOORALUWVERZEKERINGSZAKEN /gf/g W»V MfaUlVi «yaaiVJl^

NIET ALLEEN
ONS PERSONEEL

MAAR
lEDEREEN KRIJGT

OPALLEKERSTKLEDING
AANKOPEN

BIJ PIETERS DORTU
'Geldig l/in zaterdag 2 _ december 1988

IJIIH H TT 111 1(1
HEERLEN PROMENADE/GELEENSTRAAT

MAASTRICHT GROTE STAAT
SITTARD MOLENBEEKSTRAAT

VENLOKLAASSTRAAT

éhF^^__H)

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. X E OE

I Limburgs Dagblad \

r : " 7—.
6 ;.. " % » * / ... o j ■

a__________. *t* ' ■ ■% *?& -x-- --'-'-iSHffÊ wf&% r /vfi'^^mffl&^**M*^*^m**'P'm?*&f*p& -#^_!_

m *^^T^jmSiSStili^Ê Bfegggjp MEfl BQK _piMtfiyill_WJMiffiiiM r --iß__3_____i | "'"-&
I» ';ü _fjj____n___l HKitii^ii£if||^iaHiHw %HMfHIII' ' IJHéJÉ_I__I Hit * ■HH __r> -i Kg||!yjx^MK ■ m gp mnnn|^g^ «| >. H ■§ f

_Üjl \mmm*m^**********wW'lm\ KÉÉfI Wê -» ■mm*mm *%Wt_fê

- MMXKANS OP EEN »-TOEKWINTERSPORT TIJDENSf
HET GRAND GALA PEUGEOT.|

YÊ^^S**\Wi\^^m*mË N ÉÉN VAN DE 100WEKEN WINTERSPORT VOOR 4 PERSONEN. P *Éj' ip,| tl.l jfJiJjfÉl
wl B^Efl _L_F Wanneeru tijdens ons Grand Gala eenproefrit maakt, ofuw huidige auto laat taxeren, -K-fc-L-WW 'Pï__'FM »7 *l ft*
■ ■ kunt u gratis lid worden van de Ski Club de France, bovendien kunt u meedoen aan een ' Als u tijdens onze show een nieuwe

wedstrijd met schitterende prijzen: een week lang een luxe studio voor 4 personen inelu- koopt enregistreert voor31-1-89kunt vproWen
BIENVENUE. sief4 ski_passen jn deFranse wintersportplaats Valfréjus.Een wintersportgebiedmet maar van een fantastisch financierings aanbod I"

Peugeot viert de laatste maand van weer liefst 18 pistes en afdalingen tot 15 kilometer. mee*ÏJlonS "^y°orwaardm' . e(inM
een succesvol jaar met een Grand Gala. Kom daarom eauw bii ons lantjs voor het wedstrijdformulier met alle voorwaarden. *Dit aanbod geldtvooralle 34 uitvoeJM
Een Grand GalawaaropPeugeot uitpakt met <^ „ k d J J^een s* ortiefvervol krij^ van het sterke nummer. Puur n)P leZler dat
een sprankelende show en klinkende ->

P v & '6 gint bij 17.585,-.
voordelen. Een autofeest waar k * I
heel wat geschonken wordt, pv V _. V -_ -_SsSZ_S'K\y_ *Tt __F a*W\

* W \^BPftK %_i rS___3___n_S|l
GRATIS: SCHUIFDAK *^^^__^. )h \CJI Dc Peuëeot 205 Magnum met 5-bak c
EN METALLIC LAK. -"*yy'" j^S*^*^*J^/^*L \^\ 'iter scnone motor is tijdelijk uitgerust me

- , _ . . ""N_*__^^^__>«*_ "2_i *ts^^_T' V^ ✓_" /__«"^^- _*"*::_ gratis schuifdak en donkergrijze meWOmhetPeugeot-succes tevieren,zijn -^Eflfc^. ****\ SJJ^*\<>*-*m' _VL f/*** *rZL\\ J ■:» fi .i " _ /vi x _ "< _n_i',f l,
_i r. n^r _r>o mr _-j ""_ * mvW\_. r'V/?'-. s_'5_' _V* '4*^l4 s^ ■'■ '\ Uk. Zowel in 3-(XL) en S- (GL) deurs uitvot'de Peugeot 205, 309 en 505 üjdelijk \Xv>SJ|k \f -***. 'm >«/<r _^ : \-^_-^l r-. ka ->n i . c k,, , & . .. vj "."."."."."""■"y\ _Jr—"" ~*~ ■■?!^*i<^-:\ [.eMaynum is er v.a. 20.275,-. \-<leverbaar in Magnum uitvoenng met f\V-''''"- V ~V~l*>><>V - . — N.^-^^ S :;: : jl h 1,.
gratis een schuifdak en gris graphite V^iXjjjt;^ _ X^ _/ :=i-\ n _ii InX V„.,,.,, » . »_T^\. Jmw*m7"***£j_/ y _k_r "O ::S Uw voordeel l\Jt7-*metallic lak (donkergnjs). X^X^^^^^ X V_i* frl \ r^ ':ij

Extra's die normaal gesproken op de VA _^^ _^^^___» f 1"^" V/ \_^ __ri Irespectievelijkemodellen.1.685,-, 1.860,-, O 0 _^o>Jr_-—-^^-^TO^_iX_L A _^
_^ -~~r_Z-^72.705^,k05,en, ° 'I_N^K/^^^^V _A? Q |tJ^it_t_l_l___________U^ |

7^ f/_^^_B_Tii december ""V^ fV^ "s^ \ —"-*—' Vj^* -* J___ zuinige en comfortabele gezinsauto in zn kl*8

_!--^E^@§£s--' ""^ geschonken >^^s "N I>X X/^^^ Vv \^S. <__?*" -jf-*3 Gratis een schuifdak en donkergrijze f

TOOST MET ONS OP .W^^ Uw voordeel 1860^ X
HET SUCCES VAN PEUGEOT. A f

-^^._, T i iPI
Tijdens het Grand Gala biedenwij u een spranke- S^S*^--i_ <^Ar B_^2____________L__l__i_____V^
lend inruilaanboden toosten wij graag met uop Sl^J**i^^^:.-^??-^^^^_^****«^^^^(^A "^~~-——--^^ \ T^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ t l>
het zeer succesrijke jaar van X "^ S*'~_>__y^ De Peugeot 505 straaltklasseen autoritei' u,i) y
Peugeot. ° ' fS&fei \ '~V "T^--^^ SKI CLUB DE FRANCE Deze uiterst representatieve zakenauto me1'

Een in alle opzichten brui- o lX&$ WJ X \ \\ //A\ II _Flps.fP Uil IIC? toc^ a' zeer scnerPe prijsstelling krijgt in .. 'send jaar dat wij graag beklin- X \^ WV-mII lrl_VCIC Jl ■___ de Maënum uitvoerin_ nog eens een %T? 'h
ken met een glas champagne in > / /,/ % **9 \ Wi-tM—II ll\\L_._JL_J-J schuifdak en donkergrijze metallic lak ,
J U 1? 1--1 J WT II II °t*T X FRANKRIJK DAAR GA |E VOOR DOOR DE KNIEÈN ~ . -~-l- 1- I „..^ClT't !deze toch al feestelijke maand. 11 // tj f^o \ ! ! In 2.0 liter benzine en 2.5 liter diesel uitvoe' ~
1988Leverde ons de titelAutoo^M////J^V^ \ v.a. 35.900,-. O'7(l*.*' _
VanN?e!aalle°eP

neen_roteeer 4Hif^° DE NIEUWE 405 BREAK \ U heeftdekeus uit maar liefst 8 uitvoeringen: Uw voordeel Z/UJ' [
Niet alleen een grote eer ]ü^ „__-,„„„ „¥IIMXI; N van dezuinige 1.6 GL, met of zonderkatalysator _^ |,

maar het droeg er ook toe bi, V\V -l^£ GEEFT UDERUIMTE. tot de ortieve , 2S DIN pk van dc SRIi ofvan dc ■ | £\"I
dat Peugeot z.ch as een van U)/.r Op ons GrandGala tonenwij u met trots een II 1.9literdiesel totde 92DINpk van r \****\ ****** *êS P

((
»

heeft eeproSr C »/il 1 schitterende primeur: de Peugeot 405 Break JWq turbodiesel met intercooler. ;"--s^^^ J" &r " lil» II j:en Combinatie-auto die de voortreffelijke Hr_lCV>*_r Kortom, een Break die qua onder de cebruikeliike voorwaarden van huurkcx>tove«« ,* l
IJ/t \l LC" >-"'"L""o"v. __v_ _._ wv. t__iu_ .v. ,j TijlC Jl 1 WAARBIJ DE PEUGEOT ORGANISATIE DE RENTE/RENTEREDUCMc ~

o r» II )i\ eigenschappen van de Auto van het Jaar 1988 |y|Y| prestaties en uitrusting niet onder haarj^^
o oO lt IV*V \ combineertmet nog meerruimte. doet voor een Sedan. Er is al een

a\V00/i. *"0 ° i^a^4 Ruimte voor gebruik door de week, maar | 405 Break vanaf 31.775,- | ..,„,, V<BkjQ__. -t^ °.«'
C

N v/l»^^0 ° /^SnS^B^ vooral ruimte voor uw weekends, hobby's en __________P'^^^^ Jf " " '
N r Jr,l- ...__kO //fl ___V in staat om het nuttige stijlvol te verenigen met ,^^ |^^ .ssssiÜß B_^Éh_______ lli V^P ■__. '
=^-5. " r /"" l »'|. //fl S_BB_ïj\ het aangename. ..-»■*>« ESmfli pfl^ ■ \ %~---^N _ I O 1 11 lf__f _^Sw*f// _jjgSWftWm,.J. Ba^^^_—_*w*w**^|^g|M| V X \

rv \ i 9 11 I rL«_l_. U_i4»j_Jr ° «~7T-Y_s<_xr t<»<^*___s <>*—° Blt>- __ H»m \\ _ Ii v/iartes _ïw*w»'txii » p , >i_L.^^^ « _ffiJ^|. __
x * 11/ ka i o*!—JC*!» * *o—»V <^:Si_?--~^■"^ ifcitï Ifl _X '_r _i* - f, - 11 ( Bftl 7^ V-_^* V "_________________—_—" rag, ,-jM V ___■

TOT EN MET 31 DECEMBER GEEFT PEUGEOT VEEL CADEAIj: j
HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS 8.V., SCHELSBERG 45, TEL.: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64,

TEL.- 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF SEEGERS BV., ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL.: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPERBV,
ESI WINTRAAK 29, TEL.: 04490-21944. SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE BV, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL.: 045-441835. ____^/1
____! PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG. __—-^f'

BMW 315 t. '83 gloednieuw,uxe uitv. ’ 795Ö-. St. Mar-jinusstr. 31, Kerkrade-W.
>TW KEVER 1302, bj. '72, 1
r. Apk )00%. 045-423750.
re k. AUDI 80 16GL 4-drs.kl. zilvergrijsmet. ’ 3850,-.
Dr. Poelsstr. 42 Kakert-
-schaesberg.
VW GOLF, '77, GTï-uitv.
rel. 045-413258. Apostelstr.
), Kerkrade.

Vo vo
occasions

740 GL 5-sp. '86
740 GL aut. '87

740 2.0 demo '88
360 GLT 2.0 inj. '84

360 LPG 2.0 '84
360 sedan spec. '85
360 sedan 2.0 inj. '87

340 GL aut. '86

Volvo-dealer
Jac Klijn Kerkrade

Strijthagenweg 123
045-458000

Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Terug van financierings-
bank: BESTELBUS Ci-
troen C 25 Benz, '83,
’6500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738/04498-54510.
Te k. van Volvomedew.
VOLVO 360 GL inj. 5-drs.
do. grijs metal. bwjr. 6-'B7,
km.st. 18.000. Tel. 045-
-251370.

11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's er
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In d<
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie
Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar

Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951
Te k. VW-KEVER i.z.g.st.
APK '73 tel. 04499-3398.
SEAT dealer, A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. Tel.
045-222455 biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
'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
1300 '80 en '81; Subaru Mini
'87 (2x); Renault R5'85 en
'81;Lada 2105 GL '83 en '82;
Fiat Panda '81;Honda Civic
'80 en '76;,Mazda 323 '81 en
'78; VW Derby '77: OpelKa-
dett '77; Austin Allegro '78;
Fiat Ritmo diesel '80; Sun-
beam 1000 '79' Fiat Polski
'77; Citroen Visa GT '83;
Alfa Sud 1.5 '81; Fiat 127
'79; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Morris Marina '78; Peu-
geot 305 GL '79; VW Cam-
Ëer '80. Inr. en fin. mog.

rond, koopavond.

Te k. 5 AUTO'S; Nissan
1608 radio, trekh., bj. '8C

’ 1950,-. Ford Granada 230C
sportwielen, radio/cass
trekh., '81 ’2400,-. Volvc
343 bj. '80 gasinstall. ’ 1750,. Fiat Ritmo 75 CL '81

’ 1750,-. Fiat Zastava Yugc
45 bj. '84 ’ 2450,-. Alle auto's
APK en i.z.g.st. 3 mnd
schriftelijke garantie. Tel
045-323178.
Te k. BMW 316 type '81
zeldz. mooi, mech. en mot
100%, APK ’4500,-. Ter-
schurenweg 66, Hoens
broek.
M.B. 240 D. aut. '78 ’ 5750,-
BMW 320-6 aut. LPG get
gl., sch.d. enz. ’4500,-; Ka
dett D. station '80 ’ 3900,-
Honda Civic aut. '81 ’ 3500,; Volvo 245 GL '79 ’3750,-
Golf GLD type '78 ’ 2250,-
Fiësta '77 APK ’ 900,-; VW,
LT 28 ’1650,-. Inr. mog
045-211071, Overbroekerstr
54, Hoensbroek.

n GOLF Diesel te koop '83, 5
e versnellingen, als nieuw,

met.groen ’8750,-. 04451-
-_ 1509.

T.k. Volkswagen PASSAT
GLS, veel extra's, i.z.g.st.,
bjr. '79, APK okt. '89. Vr.pr.

’ 2650,-. Tel. 04490-20066.
Te k. van dame mooie VW- JETTAL 5 autom., kl. bei-

i ge, alles 100%,APK tot eind) *89, bj. '81. Vr.pr. ’4500,-.
) Ernst Casimirstraat 2, Ka-

" kertTLandgraaf.- Te k. Opel KADETT 1.6 I
1 type Runner met sportvel-> gen, kleurwit,3-drs., bwj.
3 mci '88. Pr. ’22.000,-. Tel.. 045-714323/717129.— 7T-.

Te k. Honda QUINTET 5
drs. bj. '81 kl. blauwmet. 5
gans enz. ’ 3850,-. Kieskoel
8 Schaesberg.
Weg. sterfgeval t.k. RE-
NAULT 5 TL, als nieuw,
bwj. aug. '87, 12.000km. pr.

’ 12.500,-. Tel. na 18.00 uur
045-414986.
Mooie R5GTL, bwjr. eind
'80, 5-drs. Pr. ’ 1750,-. Tel.
045-422610.
Te k. HONDA Civic 5-drs.
5-gang, bwjr. eind '80, APK
'89, als nw.’ 3950,-.Tel. 045-
-453572.
Te k. Opel KADETT 12 S,
eind '78, APK, i.z.g.st. Tel.
045-316940.

Nieuw! Hogedrukreiniger
Karcher 570

" Een complete set. Nu met 80 bar druk! ’ 750,- mcl.: BTW.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. 045-716951.
; Te koop ± ’ 50.000,-; onder nieuwprijs

Mercedes 260 SE
; 25-8-'B7, 37.500 km, donkerblauwmetallic, 1e eigenaar,
" alarminstallatie, antenne- + luidsprekersset, centrale

" deurvergrendeling, buitentemperatuurmeter, velours

' bekleding, klapschuifdak (electrisch). A.B.S. Autobedrijf
;"Loven Heerlen b.v., Palemigerboord 401, Heerlen. Tel.

' 045-722451.

INGERUILD!!! ,Ë{6i%
Mini automatic o*gJj t»
Honda Prelude "

’ 6750,-; Honda fpaJt_B
groen ’ 850,-;QatJJieMj4750,-;FordFifta/«naar '83 goudk- 'tBU
Ford Escort type ,f/we_l; Opel Ascona spu' ~.

’ 1&0,-; Volvo 66a"
geel ’ 2500,-; |ld,

85 13 blauw 83 f 59.
BMW 320-6 mooi J rf-
Mitsubishi Galan 1

lpg '83 ’7250x BfNjg
combi '82 ’ 4950, . ,
Cherry combi »', ies■~peugeot bestel f rf
„37§0,-; Bugêf ptó
’3000,-; VWPjck-^ .
huif '82 ’6900,- |o - -
Pick-up huif fA ®"öer
Crombag Hpnd| >
Rijksweg Zurijggrfr ;
MERCEDES 280 & fl_
Alle extra's. «'
Schaesbergerwee y.
Heerlen. _--^g]A'
T.k. BMW 320 bir- v
tot 12-'B9. Teljgg-,
T.k. GOLF GTi bjr- ;.*■
m. APK 12- BVi
Vr.pr. ’ 3250,- vtstr-,218586. Koekoek;
Versiliënbosci^ijt-^

Tel 045-218425___-^^
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Kerstgroet

tmikpr„Un?suTise Paradestich- I
c_'-/!,- c'l dit jaar toch wel I
'to*! d izonders laten inval- I-Tl.».- kerstwensen te doen I

«^Jttel alle landenlfolklo- I
j£eïi en betrokkenen, die Iven zomer deelnamen I

Wel ne 9ende Internationale I, l ie k lstlsche Parade.
IfI'}. erstlzaart stoot men na" IIm c een doorzichtige kopie I
'fel ,!n gebrandschilderd pa- I
]f. i?iet oer-Hollandse motie- I
"ii ' daardoor de indruk I
i."l ineÜ Gebrandschilderd I'let a,, de kaart is ontstaan. I
Kiel ccn .7no°i» maar ook op I
,Rl^.: j^ij^e origineel, deze I
fd»: tlsc''e groetuit Parade- I

paneel, I! ''arir) Molengang, is van I
>nte d «an Theo en Enmiy I
\ker^erkzaam biJ 'De.G'la- I
V.^ tn Edam. Molens en I
e fio0(^ vormen I
°iiee jJctonderu>erpen van dit I

Kapster
I^a/T ands beste haarkleur- I
rW ivonne Handels I
f deP'eren het 'schaamrood' Ifl tf? 'toen ze uit handen I
f>n ijL Mevrouw P. Koevoet I_een „Vrea( Coiffure; de beker I\,!}eQuevanf3.oooinont- IKur °C,lt nemen. Dit 'kerst- IfrCp ?iei deze 25-jarige I
\itp

_
Kapster, in binnen- I

Ncj land a'weerrnatenbe- IN(j'ten deel omdat ze een Ii 'Gain eJeden liJdens het vier- I
ta Couleur' in Am- I

Vt jnl" een gedeelde eerste I\r ac Wacht wist te slepen. Icri^ar technisch perfecte I
&Übl, l.

mocht Ivonne tevens I
Vr. leksPnjs in ontvangst I

Scherven
.Ulc ha]nand Per ongeluk iets Ipen va-Hen, hoor je vaker I

' Ar)H erven brengen ge- If^te, sis het als een ver- I
%trjoor de politierechter in I
t^t hi ■l m°et verschijnen I>st ?-{een mit intrapte. Zo I
Nüer 9tsteren een Heerle- Ii* '"Uit ant^oorden, omdat hij I
r9eter> l

een nooddeur aan I
fc^ati ?d aeschopt- „Dat I!9ttn_ \, c deur van de nood- I
h «ivi_ "orrnaal is die open. I
*n een

n Weten moet de deur I[y en yoduitgang ook altijd I. nooi,0i, n dlcht kunnen. Ik heb I1trQr>r?eprobeerd het slot stuk I> efe; Daardoor viel het I<V n < aldus de Heerle- I

Scherven (2)
Z^at^y soebatten bleek ech->ar „ cherven ook de Heer-
st Jpuk zouden brengen.
?non„ ,ler van justitie rrirNK hiela hem een hand,ietlelfLho°fd: Mij heeft niet
'e tr J* Qeprobeerd de ruit

i Snf1' maar het slot. Ik
JeQhter VriJsPraak". Poli-
„ "*« h

mr Adelmeijer was
"ccc eis eens en haar

l>d u,_? derhalve conform.,r de u n°9 een boodschap
„^t r^,eerlenaar: ,_Hou wel

*' _}ntrappen van deu-n°°dhr at m°ment wasa*ita„lU niet zo ar°ot om deyang te vernielen."

Geen sprake van ernstige vorm van heling

Zes maanden bleven
over voor Lau M.

HEERLEN - Voor schuldheling
van parfum is de Heerlenaar Lau M.
(62) door het Haagse gerechtshof ge-
straft met zes maanden gevangenis-

I straf. Procureur-generaal mr Holt-
huis bij dat hofhad er acht maanden
voor gevorderd. Dat was al zestien
maanden minder dan de straf die de
Rotterdamse rechtbank eerder en
dan voor gewoonteheling had opge-
legd.

De strafzaak tegen Lau M. ging over
een partij sigaretten en parfums ter
waarde van anderhalf miljoen gul-
den, die hij gekocht had en die van
enkele diefstalllen in het Rotter-
damse havenkwartier zouden zijn
gepleegd. Zelf heeft M. altijd volge-
houden dat de in de garage van zijn
woning in Schimmert door de poli-
tie gevonden sigaretten en parfums
van smokkel afkomstig waren. Na

heel wat juridisch touwtrekken en
een aanhoudend offensief van de
Roermondse advocaat mr Chr.
Noordijs bleef er nu de minst ernsti-
ge vorm van heling van alleen de
parfums over. Op aandringen van
de raadsman werd onderzoek ge-
daan tot bij de producent van de si-
garetten in de Verenigde Staten van
Amerika toe.

De strafdie nu is opgelegd is al door
voorlopige hechtenis - die overi-
gens voor het nu overblijvende de-
lict niet mogelijk was geweest - uit-
geboet. Lau M. is de kostbare partij
sigaretten waarvan nu vaststaat dat
die niet gestolen is - de van de dief-
stallenverdachte personen zijn vrij-
gesproken- welvoorgoed kwijt om-
dat hij er na de inbeslagname vrij-
willig afstand van heeft gedaan.

Met oog op komende gemeenteraadsverkiezingen

Ouderenpartij
in oprichting

Van onze verslaggever

HOENSBROEK - Een aantal ouderen, met name in
Hoensbroek, is van plan een politieke partij op te richten.
De ouderen vinden namelijk dat hun belangen niet goed
behartigd worden door de bestaande politieke partijen.
Een definitiefbesluit tot oprichting is nog niet genomen,
wel hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden.
De nieuwe partij van ouderen wil aan de gemeenteraads-
verkiezingen die in 1990 gehouden worden deelnemen.

Dat bewustzijn lijkt nu in Hoens-
broek te schemeren, want daar
wordt de roep om een eigen politie-
ke partij onder ouderen het hardst
gehoord. De heer C. Jacobs, dè
voorzitter van het Overkoepelend
Orgaan van en voor Ouderen in
Hoensbroek, weet daar alles van.

Serieus
Vanuit de vijfKBO-afdelingen (Ka-
tholieke Bond van Ouderen) en de 2
ANBO-afdelingen die bij het orgaan

zijn aangesloten, wordt steeds meer
aangedrongen op initiatieven om
een eigen partij op te richten.
„Onlangs hebben wij overleg gehad
met een aantal ontevreden oudere
kiezers. We hebben toen het slagen
van zon partij gewikt en gewogen.
Er zijn toen nog geen besluiten ge-
nomen, het gesprek wordt nog ver-
volgd, maar wij zijn zeer serieus be-
zig, dat kunt U van mij aannemen,"
aldus de heer Jacobs. Hij is aange-
wezen als woordvoerder van de
groep ontevreden ouderen.

De belangstelling voor een politieke
partij voor ouderen beperkt zich
niet alleen tot het Hoensbroekse,
ook in Heerlen waar inmiddels ook
een afdeling van de Katholieke
Bond van Ouderen is opgericht,
gaan stemmen op om de (politieke)
krachten te bundelen. De heer Ja-
cobs, die normaliter te vinden is in
het Dienstencentrum voor Ouderen
te Hoensbroek (S 213668) zal eerst
reacties inventariseren en de stem-
mingen omtrent dit idee peilen.

Na bekend worden grondonderzoek In de Cramer

Vervuilde grond wordt
ter plekke gereinigd

Van onze verslaggever

HEERLEN — De vervuilde grond
die - naar verwachting - op het indu-
strieterrein In de Cramer gevonden
zal worden, wordt niet afgevoerd,
maar ter plekke schoongemaakt.
„Eerst moeten we het onderzoek
naar de aard van de vervuiling af-
wachten, maar als de mogelijkheid
bestaat die grond op een biologi-
sche methode ter plekke te reini-
gen, dan doen we dat," zei wethou-
der Hub Savelsbérgh van Heerlen
gisteren.

Eerst zullen alle woonwagens van
het terrein verdwenen moeten zijn,
voordat de grond onder het voorma-
lig regionale woonwagencentrum

onderzocht kan worden. Dat ge-
beurt vermoedelijk in januari vol-
gend jaar. Direct daarna wordt be-
paald hoe de vervuilde grond opge-
ruimd wordt, maar als het enigszins
mogelijk is, wil de gemeentede ver-
vuilde grond afgraven en op een an-
dere plaats van het industrieterrein
In de Cramer storten en daar reini-
gen. Dat zou - afhankelijk van de
soort vervuiling - eventueel op een
biologische manier kunnen.

De gemeente Heerlen wil haast ma-
ken met het schoonmaken van de
vervuilde grond in In de Cramer, zo-
dat eventueel de weg vrij wordt ge-
maakt voor de vestiging van een
meubelboulevard daar. MBO/Ruy-
ters heeft een ambititeus plan voor

0 Het voormalige autowrak-
ken-terrein, waar de grond
vooral door oliën en zware me-
talen vervuild kan zijn.

Foto: DRIES LINSSEN

dit gebied opgesteld. In de eerste
raadsvergadering van 1989 krijgt de
gemeenteraad reeds een voorstel
onder ogen om te verklaren datvoor
het gebied een bestemmingsplan in
de maak is. „Het wordt inderdaad
tijd dat er begonnen wordt. Dat ter-'
rein ligt er maar en de rente moet
worden bijgeschreven. Hoe eerder
de gemeente de grond, ongeveer 16
hectare in totaal, kan verkopen, des
te beter," aldus Savelsbergh.

„Steeds meer ouderen hebben on-
vrede met de wijze waarop politieke
partijen met hen omgaan. In toene-
mende mate worden ouderenbon-
den met signalen van onvrede ge-
confronteerd. De tijd dat ouderen
met zich lieten sollen en van het
kastje naar de muur werden ge-
stuurd is voorbij," zo stellen de ini-
tiatiefnemers.

Twee miljoen
In Nederland wonen om en nabij
twee miljoen ouderen. Als alle
ouderen op een landelijke ouderen-
partij zouden stemmen, dan was dat
in één klap de grootste partij in Ne-
derland. Maar ook in Heerlen zou-
den ouderen grote invloed kunnen
uitoefenen op het gemeentelijke ap-
paraatals zij zich bewust worden
van de macht van het getal.

Raad Nuth
komt terug
op besluit

schoolzwemmen
Van onze verslaggever

NUTH - De gemeenteraad van
Nuth komt terug op een eerder dit

I jaar genomen besluit waarin het
schoolzwemmen met ingang van
augustus '89 wordt teruggebracht
van twee naar één jaar.
Directe aanleiding om zich opnieuw
over deze slepende kwestie te bui-
gen is een gezamenlijk schrijven
van de fracties CDA, Groot Nuth en
PvdA/PPR aan de lijst Lenoir. De
drie partijen maken zich boos over
een 'open brief van deze partij
waarin de suggestie wordt gewekt
dat CDA, Groot Nuth en PvdA/PPR
geen geld wilden uittrekken voor

I - het schoolzwemmen.

„En dat strookt met de waarheid",
legt Hub Kockelkoren (PvdA/PPR)
uit. „Uitgerekend de fractie Lenoir
torpedeerde tijdens de begrotings-
behandeling op de raadsvergade-
ring van 31 oktober jl. het tweejarig
schoolzwemmen omdat men niet
akkoord ging met het voorgestelde
financiële dekkingsplan".
Het voorstel was om de hondenbe-
lasting te verhogen waardoor geld
vrij zou komen voor het school-
zwemmen. Lenoir stemde tegen,
maar realiseerde zich eigenlijk niet
dat daarmee het tweejarig school-
zwemmen definitief van de baan
zou zijn.
„Op die bewuste vergadering werd
het punt schoolzwemmen 's nachts
om half een in stemming gebracht.
Wij kwamen toen in derde instantie
niet meer aan het woord om een an-
der voorstel te lanceren", zegt Le-
noir.
Het nieuwe plan van de fractie Le-
noir (meerkosten te putten uit de
meeropbrengst van de gemeente-
fondsuitkering) komt ter sprake tij-
dens de commissievergaderingen
Welzijn en Openbare Werken op 3
januari '89. Ofschoon de meerder-
heid van de overige fracties het
'planLenoir' niet ziet zitten, blijft de
raad zoqjcen naar een oplossing om
het tweejarige schoolzwemmen
voor Nuth te behouden.

Van onze
verslaggever

HEERLEN - Hij had er
een witte 'dandy-shawl'
een keurig pak en een
blinkende dasspeld
voor uitgezocht. Als een
Hollywoodster nam hij
vervolgens thuis in
Kerkrade plaats op de
achterbank van een lu-
xe-automobiel. Hij stak
breed glimlachend een
sigaartje op en liet zich
in een - geleende -
luxe automobiel chauf-
feren naar het Heerlen-
se theater Royal.
Hoofdpersoon in dit

Heel even een
echte filmster

'sprookje' was gister-
avond de 27-jarige
Kerkradenaar Wilbert
Hanssen. 1,27 meter
groot en dus van kleiner
formaat dan de meeste
mensen. Hanssen heeft
samen met legio andere
dwergen gefigureerd in
de mihoenenproduktie
'Willow'.
Vrienden en kennissen

van de Kerkradenaar
bevolkten gisteravond
tegen half negen het
plein voor het Heerlen-
se theater om hun
vriend daar een warm
onthaal te geven. Na
een bloemenregen van
anjers bezocht het ge-
zelschap de film, voor-
afgegaan door een toe-
spraak van kennis Mark

" De feestelijke
grap voor het Heer-
lense theater Royal
waar gisteravond
de film Willow in
première ging.

Foto: FRANS RADE

Charlier en de aanbie-
ding van een bos bloe-
men.
De Kerkradenaar komt
inderdaad in de film
voor. Zij het tot twee-
maal toe en zeer kort-
stondig: „Je moet goed
je best doen, wil je me
zien."

I

Van onze verslaggever "
HEERLEN — Deputé Emiel Mas-
tenbroek heeft zich de boosheid van
milieu-activistenop de hals gehaald
door tijdens een forumdiscussie in
Roermond van het CDA Vrouwen-
beraad het belang van goede voor-
lichting over de milieuproblematiek
te onderstrepen. José Höppener van
het Steunpunt Milieu Netwerken
heeft in een brief aan de deputé
uiting gegeven van haar boosheid.

Mastenbroek zei tijdens de bijeen-
komst dat hij en zijn partij, het
CDA, voorstander zijn van een goe-
de vporlichting richting burgerij,
naar de mensen die het provinciaal
beleid moeten dragen. „Ik vond het
verfrissend te horen dat U een open
discussie met de burgerij voorstaat.

Over weigeren subsidie voor vrijwilligerswerk

Milieu-activisten kwaad
op deputé Mastenbroek

Goede voorlichting is noodzakelijk
en zeer arbeidsintensief. Niet alleen
om inzicht in in de besluitvorming
van het politieke lichaam te bevor-
deren, maar ook om mensen te sti-
muleren zelf een daadwerkelijke
bijdrage te leveren voor een schoner
milieu."
José Höppener stelt verder in haar
brief dat het inschakelen van vrij-

willigers bij het proces om de bur-
gerij bewust te maken van de pro-
blemen met ons milieu, een goede
zaak is en dat Mastenbroek daar vol-
gens zijn eigen zeggen voor de volle
honderd procent achter staat. „Hoe
kan het dan dat er op het totale pro-
vinciebudget zo weinig prioriteit
wordt gegeven aan steun voor mi-
lieuvoorlichting, vaak door hoogge-

Voorstel raadsleden Sturmans, Mevis en Meyers:

'College verbieden
beheerplan bossen
te laten uitvoeren'

Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - De raadsleden
Mevis, Meyers en Stürmans van On-
derbanken willen vanavond tijdens
de reguliere raadsvergadering een
initiatiefvoorstel lanceren, waarmee
zij het college van B en W hopen te
verbieden andere dan opruimwerk-
zaamheden te laten verrichten in de
Schinveldse bossen, achter de start-
en landingsbaan van de Awacs-ra-
dartoestellen.

Eergisteren werden in de bossen en-
kele van de in september omgezaag-
de bomen weggesleept met tracto-
ren. In het beheerplan staat echter
dat dit met paard en wagen moet ge-
beuren, om schade aan de grond de
voorkomen. Toch trokken gisteren
tractoren de bomen uit de bossages.
Dat wat niet alleen aanleiding voor
burgemeester Vincent Ritzer om
poolshoogte te gaan nemen en de
werkzaamheden voorlopig stil te
leggen; maar ook voor de bovenge-
noemde raadsleden om een voorstel
te lanceren, waarmee zij hopen in-
grijpende werkzaamheden in het
bos aan banden te kunnen leggen.

Aangetekend dient daarbij te wor-
den dat de raadsleden niet ageren
tegen .de opruimwerkzaamheden,
tenminste wanneer dat volgens de
richtlijnen van beheerplan 'In de
Roet' (dus met paard en wagen en i

kwalificeerde vrijwilligers gege-
ven?" vraagt Höppener zich af.
Er zou van provinciewege een bij-
drage moeten komen' voor milieu-
organisaties die zich inzetten voor
het bewustwordingsproces betref-
fende het milieu. „Met relatief klei-
ne bedragen kan een groot effect
worden behaald," stelt de schrijf-
ster. Zij kondigt in de brief aan, dat
haar milieuorganisatie op korte ter-
mijn opnieuw om steun bij de pro-
vincie zal aankloppen. In eerdere
istantie gebeurde dat ook al eens,
maar de provincie weigerde toen
een bijdrage omdat het werk van
het milieunetwerk volgens de pro-
vincie 'niet past binnen het van pro-
vinciewege voorgestane beleid en
niet van bovenregionale betekenis
is.

met de nodige voorzichtigheid) in
zijn werk gaat.

Echter, omdat de voorzitter van de
afdeling Rechtspraak van de Raad
van State onlangs zijn ernstige twij-
fel heeft uitgesproken over de vraag
of het beheerplan strookt met het
bestaande bestemmingsplan voor
het betreffende gebied, én omdat er
nog geen eindoordeel is gevormd
over deAROB-procedures naar aan-
leiding van de kapactie in de bos-
sen, willen de raadsleden verdere
plannen, zoals het 'plantklaar' ma-
ken van verschillende bosgedeel-
ten, volledig bevriezen.

Dit omdat, zo staat er in het initia-
tiefvoorstel, „onomkeerbare zaken
met betrekking tot de Schinveldse
bossen zoveel mogelijk voorkomen
dienen te worden, teneinde de
AROB-rechter bij het verdere ver-
loop van de procedures niet voor
voldongen feiten te plaatsen."

Vanavond komt de raad van Onder-
banken om zeven uur bij elkaar in
gemeenschapshuis De Henkhof te
Merkelbeek. Duidelijk is nog niet of
het college het voorstel van de drie
oppositie-voerende raadsleden op
de agenda heeft gezet. Dat het voor-
stel vanavond helemaal niet aan de
orde komt, wordt niet uitgesloten.

(ADVERTENTIE)

Feestkleding
voor hem

l^ voor haar

Vl^fc boutique

Dr. Poelsstr. 5 Heerlen
(t.o. H5)
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Nu-is 't dan zover. We hebben samen veel en eerlijk
over zijn dood gepraat. Zijn enige zorg gold nog
ons, die achter zouden blijven. Nu is 't dan zover.
Mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef is gestorven

Frans Frings
echtgenoot van

Grada Banke
Hu' overleed op 66-jarige leeftijd, in het St.-Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Grada Frings-Banke
Kinderen en kleinkinderen
Familie Frings
Familie Banke

6417 HK Heerlen, 21 december 1988
Dillegaard 158
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 24 december a.s. om 13.15 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Moeder Anna te Heerlen-Bek-
kerveld, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, vrijdag 23 december, om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gehe-
ven deze annonce als zodanigte willen beschouwen.

Met droefheid geven wij kennis dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor haar betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Wilhelmina Adriana
Segeren

echtgenote van

Franciscus Theodorus
Aquina

Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: F.Th. Aquina
Brunssum: Paul Aquina

Annie Aquina-Crütz
Natalie

Uden: Annet Custers-Aquina
John Custers
Patrick en Simone

Simpelveld: Miek Ermers-Aquina
Peter Ermers
Mélanie en Peter
Familie Segeren
Familie Aquina

6443 BH Brunssum, 21 december 1988
Bijsmanshof 1
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 24 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum, waarna aansluitend debegrafenis op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 23 december om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30tot 18.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gehe-
ven dezeannonce als zodanig te willen beschouwen.

~ t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de is heden, geheel onverwacht van ons heenge-
gaan, voorzien van de h. sakramenten, in de leeftijd
van 87 jaar, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootmoeder, schoonzuster, tante en
nicht

Christien Haarden
weduwe van

Thei Savelkoul
In dankbare herinnering:

Limbricht: Tiny Doljé-Savelkoul
Zef Doljé

Grevenbicht: Lenie Wijshoff-Savelkoul
Sjaak Wijshoff

Limbricht: Mia Claessens-Savelkoul
Sjeng Claessens

Bom: Annie Schulpen-Savelkoul
Nic Schulpen

Limbricht: Zef Savelkoul
Els Savelkoul-Menten

Limbricht: Jean Savelkoul
Mariet Korste
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Haarden
Familie Savelkoul

21 december 1988
Verpleeghuis St.-Odilia Geleen; Corr.adres: Luikerstraat 8, 6121 XX Bom
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 24 december as.
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Salvius
te Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.

', De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van vrijdag 23 december
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Geleen, dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Christina
Berger-Wagemans

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Haar kinderen en kleinkinderen

December 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op maandag 2ekerstdag, 26 december a.s. om 10.30
uur in de parochiekerk St. Martinus te Holtur-n

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
moesten wij onverwacht afscheid nemen van onze
lieve zuster en tante

Lucie Smets
weduwe van

Anton Rappen
Zij overleed voorzien van de h. sacramenten op de
leeftijd van 84 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Familie Smets

Familie Rappen
6462LA Kerkrade, 20 december 1988
Erfstraat 4
Corresp.adres:
Maria Gorettistraat 84, 6462 XS Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 24 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua teBleijerheide,
gevolgd door de begrafenis op debegraafplaats al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
herdacht in de eucharistieviering in bovengenoem-
dekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium,St. Pieterstraat 145 (gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek) te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat zij tijdens haar leven ons heeft gege-
ven, is vrij plotseling, voorzien van de h. sacramen-
ten, op de leeftijd van 65 jaar van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Lisa Daemen
echtgenotevan

Albert Körver
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Dhr. A. Körver
kinderen en kleinkinderen
Familie Daemen
Familie Körver

6462 VN Kerkrade, 21 december 1988
Vroenstraat 42
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 24 december om 9.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland,
gevolgd door de crematie in het crematorium Im-
stenraderweg 10 te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
herdacht in de eucharistieviering in bovengenoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145(gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek) te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

Door het overlijden van

Lies Körver
verliezen wij een gewaardeerd lid.

Bestuur en leden reisvereniging;
'Nooit Genoeg' Kerkrade.

I t
Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden op 79-jarige
leeftijd geheel onverwacht van ons heengegaan,
voorzien van het h. oliesel, mijn lieve vrouw, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Lisa Douven
echtgenote van

Joseph Offermanns
Merkelbeek: A.J. Offermanns
Merkelbeek: Mia en Jean Mertens-Offermanns

Jo, Marlie en Ralph
Minus en Anita

Merkelbeek: Janen Jos Offermanns-Douven
Angèlique
Familie Douven
Familie Offermanns

6447 BP Merkelbeek, 20 december 1988
Steenweg 42
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelyks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, vrijdag as. om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Clemens te Merkel-
beek zal deplechtige uitvaartdienst gehouden wor-
den op zaterdag 24 december om 11.00 uur.
Samenkomst in dekerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Tot onze grote ontsteltenis is plotseling uit ons
midden weggenomen

Caroline Boonen
studente aan ons instituut

Medewerkers en studenten wensen* de familie alle
sterkte toe.

College van Bestuur
Hogere Hotelschool Maastricht

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, on-
dervonden bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man, onze goede
vader, schoonvader en opa

Alwin Vallen
betuigen wij onze hartelijke dank.

A. Vallen-Knarren
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden wor-
den op tweede kerstdag om 09.45 uur in
de kerk van Oud-Geleen.

■■■—■—_———————————————_^—_————————■———————————■————————————■——■__————————————■

Dankbaar voor wat hij voor ons allen heeft betekend, ge-
ven wij u met grote droefheidkennis dat heden plotseling
van ons is heengegaan,onze dierbare broer, schoonbroer,______

—_—_—" oom en neef

Fons Eussen
Drager Eremedaille in Zilver verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau i
Hij bereikte de leeftijd van 77 jaar.

Uit aller naam:
Geleen: mejuffrouw C.M. Eussen

Geleen, 6166 AM Geleen, 20 december 1988
Kinkenweg 12
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zater-
dag 24 december a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk St.
Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna de begrafenis op
het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geencon-
doleren.
Mede tot intentie van onze dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen vrijdag 23 december om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in. de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1, Geleen.
Gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

Met verslagenheid hebben wy kennisgenomen van het
plotseling overlijden van onze ere-voorzitter

Fons Eussen
Zijn jarenlange inzet voor onze vereniging gedenken wy
in het bijzonder.
Ons medeleven gaat uit naar zijn naaste familieleden.

Bestuur en leden
V.V. Geleen/Quick '08

Geleen, 20 december 1988

I i ■

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat hij tijdens zijn werkzaam en liefdevol
leven voor zijn gezin heeft gegeven, hebbenwijvrij
plotseling afscheid moeten nemen van mijn lieve
man onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Joep Strolenberg
echtgenootvan

Anny Muijlkens
Hy overleedvoorzien van de H. Sacramenten op de
leeftijd van 58 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade Mevr. Anny Strolenberg-Muijlkens

Jos Strolenberg
Margriet Strolenberg-Merx
Frank Strolenberg
Fia Strolenberg-Schetgens
Monique Strolenberg
Theo Mazajchik
En kleinkinderen
Familie Strolenberg
Familie Muijlkens

6463 VR Kerkrade 20 december 1988 .
Dir. Cortenstraat 66
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 24 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk De Blijde Boodschap te Chevremont, gevolgd
door de crematie in het crematorium Imstenrader-
weg 10 te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid isvoor
schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
bijzonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145(gelegen op het terrein
van de Lückerheide kliniek) te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die overhoopt geen kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
beschouwen.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede dattoch nog onverwacht,
in de leeftijd van 71 jaar is overleden, voorzien van
het h. sacrament der zieken, mijn zorgzame man,
onze lieve vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Huub Creusen
echtgenoot van

Johanna Worst
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Treebeek: J.W. Creusen-Worst
Hoensbroek: Walter Creusen

Fieny Creusen-Moederscheim
Danny en Angélique

Heerlen: John Creusen
Els Creusen-Mooren
Mandy en Ronny

Hoensbroek: Marleen Menzo-Creusen
Jan Menzo
Patrick, Davy en Manuela
Familie Creusen
Familie Worst

6464 AB Brunssum, 21 december 1988
Marebosjesweg 35
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 24 december a.s. om 13.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Barbara te Treebeek-Brunssum,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wij willen iedereen bedankenvoor het
medeleven, voor de h. missen, de ge-
beden en de bloemen bij het overlij-
den van mijn goede man, onze vader,
schoonvaderen broer

Harry Hemen
Een speciaal woord van dank aan de
Hoogeerwaarde Heer Th.Chr.F. van
Galen, alsook Dr. J.H.M. Eussen en de
zusters van het Groene Kruis.
Victoria Heinen-Hellenbrand
en kinderen 'Schaesberg, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal ge-
houden worden op zondag 8 januari
1989 om 11.00 uur in de dekenalekerk
van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg.

Hij is plotselingvan ons weggenomen
zijn plaats in huis is nu leeg
hij geeft ons niet meer zijn hand

mmmmmmm mmmmmmmm de dood verstoorde de mooiste band. i r

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons ge*^ ' (.
rende zijn leven heeft omringd, gevenwij ukennis dat"
den, in zijn eigenvertrouwde omgeving, van ons is he*"
gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon^
der, lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Rademakers
echtgenoot van

Maria Pluijmakers
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed hü °*63-jarige leeftijd.

Schimmert: M. Rademakers-Pluijmakers
Sittard: Marlie Theunissen-Rademakers

Ton Theunissen
Chantalle, Desirée, Antoine

Sittard: Huub Rademakers
HelmaRademakers-Brundel ,

Geleen: GerdaRademakers t %
Brunssum: Corine Rademakers m

Rob Houtmortels 1
Schimmert: GerdaRademakers fcLéon Moonen

FamilieRademakers
FamiliePluijmakers »

6333 AZ Schimmert, 20 december 1988 U,
De Bockhofweg 2 C[
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben i&_\\ jj_,
dag 24 december a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk & .
Remigius te Schimmert, waarna de begrafenis op het P* '6b
rochiekerkhof te Oud-Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. ;<"(!
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen c° H&\
doleren. Iq],
Tot intentie van Frans zal een avondmisworden opge% lisg
gen vrijdag 23 december om 19.00 uur in voomoen1 ■ "
kerk. ,
Bezoek rouwkapel Maaslandziekenhuis Barbarastraa J
Geleen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur. _ ;I —I \

Wegens familieomstandigheden is onze zaak op fc*

vrijdag 23 december vanaf 18.00 uur en o
zaterdag 24 december de gehele dag geslote*1

N BONT
Engelenkampstraat 55, Sittard J

__^

Jl
-ï- Annie

echtgenote
van Wim van

Hexstraat 6231

gehouden
worden
december om
de
Joseph-Arbeider

geen

tNet Callemeijn, oud 85 jaar, weduwe van Dries
Schweitzer corr.adres Gildenweg 16 6214 SJ

Maastricht. De crematieplechtigheid zal plaatsheb-
ben op vrijdag 23 decembera.s. om 10.30 in het cre-
matorium te Heerlen. Er is geen condoleren.

t Johannes Olvers, oud 76 jaar, echtgenoot van
Gertrudis Tonnard. Schippersdreef 50A 6216

TM Maastricht. De eucharistieviering in de paro-
chiekerk van St. Jozef te Belfort-Maastricht, op
vrijdag 23 december om 14.00 uur. Gelegenheid tot
schriftelijk condoleren in de kerk.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de blijken van medele-
ven en belangstelling, betoond bij het overlij-
den en deuitvaartvan mijn vrouw, onze moe-
der, schoonmoeder en oma

Annie Ghijsen-Stijfs
betuigen wij langs deze weg onze oprechte
dank.

W. Ghijsen
Kinderen en kleinkinderen

Spaubeek, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op tweede kerstdag om 10.00 uur in
de St. Laurentiuskerk te Spaubeek.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven bij de ziekte, het overlijden en decre-
matie van mijn lieve man, vader, schoonva-
der en opa

Wil Nolten
betuigen wij middels deze weg hiervoor onze
hartelijk dank.
Uw steun heeft ons door deze moeilijke da-
gen heengeholpen.

Agnes Nolten-Blömer
Klaus, Marion en Loek Nolten

De plechtige zeswekendienst wordt op zon-
dag 25 december om 09.30 uur gehouden in
de Verrijzeniskerk te Geleen.

"Er viel een gat in mijn bestaan
sinds jijvan mij bent heengegaan.
En ook al ben jeer niet meer,
bij alles wat ik doe,
ben jij er altijd toeer".

Het is een jaar geleden dat ik, veel te vroeg, af-
scheid moest nemen van mijn lieve echtgenoot en
man

Mathieu (Tjeu) Soons
Allen wil ik van harte danken, die mij na dit grote
verlies zijn blijven bijstaan.
De eerste jaardienstzal worden gehoudenop eerste
kerstdag, zondag 25 december 1988 om 10.30uur in
de parochiekerk te Einighausen.

Mimi Soons-Vrij en kinderen
Einighausen, december 1988

De plechtige eerste jaardienst voor mijn
echtgenote, onze lieve moeder en oma

Dorien
Benders-Rouschop

zal plaatshebbem op zondag 25 decem-
ber a.s. om 10.00 uur in de kerk van de H.
Pancratius te Munstergeleen.

Dhr. J. Benders
kinderen en kleinkinderen

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liel __# et,
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven .j
omringd, geven wij u kennis dat heden van
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten*^
lieve man, onze goede en zorgzame vader, s<■ (t £"vader, zoon, schoonzoon, broer, zwager, °° wc
neef

Leo Hillen !.
echtgenootvan itr

Ria Lambrichs _«
op de leeftijd van 52 jaar.

In dankbare herinnering ter
Ria Hillen-LambricbS 1
Jack en Jacquelline Jo
Familie Hillen *Familie Lambrichs 's.
Familie Schmetz -'■{

Ito
20 december 1988
Minorstraat 17, 6361 KA Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
terdag 24 december om 10 uur in deH.Bavo* r^
Nuth, gevolgd door de crematie te Heerlen-
Bijeenkomst in de kerk. . x
Overtuigd van uw medeleven is er geen cond j

Vrydag a.s. om 19 uur, avondwake in voorn
kerk. __ $
Leo is opgebaard in een der rouwkamers A

Universele Hoofdstraat 100 Hoensbroek. 1
heid tot afscheid nemen dagelijks van 14-U
uur en 19.00-20.00 uur. ..’Zij die geenkennisgeving mochten ontvang ~.
lieven deze annonce als zodanig te beschoU

t ANa een leven, getekend door liefde, eenv .y
hulpvaardigheid, is heden, geheel onverwa'?
ons heengegaanin de leeftijdvan 59 jaarml'je 'bare echtgenote, onze zus, schoonzus, &
nicht

Berti Knoben
echtgenote van

Jan Zinken
Sittard: JA. Zinken

Familie Knoben
Familie Zinken

6137 RX Sittard, 20 december 1988
Bachstraat 38
De plechtige eucharistieviering zal worden e 6
den op vrijdag 23 december om 11.30 uur ïn,..^
rochiekerk van Christus Hemelvaart te

tsvi'1 |
Vrangendael, waarna de krematie zal pla uof'in het krematorium „Nedermaas", Vouers
Geleen om 13.15 uur. ~ ■$$
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenhe
schriftelijk condoleren vanaf 11.00 uur. et'
De avondmis, mede tot intentievan mijne $
te, zal gehouden worden heden donderdag
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk- jv>
Myn echtgenote is opgebaard in derouw^a j<j'J
het Maaslandziekenhuis te Sittard. Gelegen^ y.
afscheidnemen aldaar, dagelijksvan 17.30
uur. .sêeM'^Wilt u, indien wij vergeten zijn u een ken v-ou**
te zenden, deze annonce als zodanig bescn

Er kwam een grote leegte
in ons bestaan nQeQ
sinds jijvan ons bent hee y

en ook al ben jeer niet m
bij alles wat we doen,
ben jijer altijd weer. , ■_ t\

Op 23 december is het een jaar geleden o
scheid moesten nemen van hem dieons z<' otv*
was, mijn lieve man, vader, opa en overg

Sjo Gubbels
M. Gubbels-Klaasse»*
Kinderen, klein- e»
achterkleinkinderc* jr

De eerste plechtige jaardienst zal genolich>elt
den 26 december om 11.15 uur in de par J
van de H. St. Laurentius te Voerendaal-



Volker Stevin versterkt positie op Limburgse markt

'Knielbus' rijdt nu door Limburg
VSL zet nieuwe generatie lijndienstbussen in

ft 0^driJf van de Gebr. Theunis-
_;rd ir.

encht in 1874'is gespeciali-
*% j"res tauraties, renovaties en
Rqu utiliteitsbouw(openbare
richt ue,?> kantoren e.d.). In Maas-
baam_ de Gebr- Tneunissen
?] n> ?

6 restauraties op hun naamet Diners de vestingwerken en

ïySTRiCHT - Een meer-
tjcj^ldsbelang in het Maas-
W t aannemersbedrijf
ajj " Theunissen gaat vanaf 2
% a!_ *^9 over in handenltty.de Koninklijke Volker
_le

lri Groep in Rotterdam.
'isse ns directeur Louis Theu-

.^ is de toekomst van het
lij ,'Jf daarmee veilig gesteld.
Wet aannemersbedrijf, dat
lgt- ls voor een omzet van

-Sn " m'lj oen, werken 40 men-
ie 2n,Vaste dienst. De overna-
fen u geen negatieve gevol-
de], e°ben voor het perso-
'riJf'hi- identiteit van het be-
Djf-, ljft ongewijzigd.. mf_!l Theurtissen verwacht dat
Sw e'grote bedrijven in de
ban a^en moeilijke tijd tegemoet
Wrp's °ver enkele jaren de bin-
l^nsr-h Van de EuroPcsP Ge-

''chtK worden opgeheven. In
N cci: Dezien is de samenwerking
Sm groot concern als Volkerkj^ Or|ontkoombaar, zegt hij.

eUrij dat de n'euwe generatie
f'dinp en zich (n°S) niet voor de
"*nd Van het bedrijf heeft aange-
W ' sPeelde bij de overname een

van bestuur van Volker Stevin heeft
de zaak natuurlijk op zijn merites
beoordeeld."
De oudste firmant, Laur Theunis-
sen, zal binnenkort terugtreden-om
gezondheidsredenen. Louis Theu-
nissen, die alleen de bedrijfsleiding
op zich heeft genomen, wil tot 1993
in de zaak blijven.

kaar, aldus directeur Theunissen,
goed aan. Hij verwacht ook dat Lae-
ven, dat nu al werkzaam is in de
Duitse grensstreek, in de toekomst
nog meer werk bij de Oostburen
gaat verrichten. De Gebr. Theunis-
sen gaan zich dan meer richten op
Belgisch gebied. „Mogelijk dat we
straks een vestiging in België ope-
nen", aldus directeur Theunissen. De beheersmaatschappij Gebr.

Theunissen valt buiten de overna-
me door Volker Stevin. In de be-
heersmaatschappij is onroerend
goed ondergebracht, zoals kantoor,
werkplaats en magazijn. In de werk-
maatschappij, die volgend jaarnaar
Volker Stevin overgaat, houdt de fa-
milie Theunissen voorlopig een
minderheidsbelang.

Het feit overigens dat de familie
Theunissen ook is vertegenwoor-
digd in de directie van Volker Ste-
vin, in de persoon van ir Gerard
Theunissen, heeft de samenwerking
tussen beide bedrijven in de hand
gewerkt. „Maar", vervolgt directeur
Theunissen in Maastricht, „de raad

HEERLEN - Het. Verenigd
Streekvervoer Lim burg heeft
gisteren officieel tien 'kriielbus-
sen' in gebruik genomen. Het
gaat om een nieuwe generatie
comfortabele lijndienstbussen
die bij de halte tien centimeter
kunnen zakken om liet in- en uit-
stappen te vergemakkelijken.
Nog voor de jaarwisselingzullen
er 22 van deze bussen door Lim-
burg rijden. In 1989 komen er
daar nog eens tien bij.

De nieuwe bus kost ongeveer
300.000 gulden. Het brandstof-
verbruik is laag en de motor on-
derhoudsarm. De 'knielbus' gaat
dertien jaar mee en rijdt in die
periode circa een miljoen kilo-
meter. Het is de bedoeling dat
over tien jaarhet huidige bussen-
park van het VSL compleet is
vervangen door 'knielbussen'.

feurs gaan erop vooruit. -Chau-
feursstoel en stuur zijn verstel-
baar en ruiten en buitenspiegels
zijn verwarmd voor een beter
zicht.

Verder geven electrische route-
en lijnaanduidingen de inzitten-
den duidelijke informatie. Ten-
slotte is er in de bussen een spe-
ciale plaats gereserveerd- voor
mindervaliden. Ook de chauf-

De nieuwe VSL-bussen vallen
op door een strakke vormgeving,
hoge zonwerende ruiten en de
kleurcombinatie: geel, groen en
blauw. De bussen zijn ter verbe-
tering van het comfort voor de
passagiers uitgerust met lucht-
vering, stoffen stoelen en een ge-
luidsarme motor.

Caddock komt
naar Europa

vanwege '1992'
Vervolg van pagina 1

Oud-wethouder Theunissen van de
stichting liet gisteravond weten mét
detailfoto's te kunnen bewijzen dat
het geen stronken maar bomen wa-
ren die gekapt zijn.

Nadat Sturmans zijn constatering
deed is hij samen met burgemeester
Vincent Ritzer van Onderbanken
ter plekke gaan kijken. Gisteravond
laat kreeg het raadslid van Ritzer te
horen dat slechts stronken van een
meter hoog gekapt zijn.

Weer bomen gekapt
in Schinveld

Dwangsom
gevraagd

SCHINVELD - De stichting 'Stop
Reactivering Geilenkirchen' heèfc
gisteren een telefax naar de Raag;
van State gestuurd waarin zij de-
raad verzoekt een dwangsom toe tg
passen voor elke boom die wordt-
gekapt in het Schinveldse bosl
Raadslid Theo Sturmans van dtr
fractie 'Kleine Onderbanken'
dekte gisteren namelijk dat o"pi.

'nieuw zeven bomen zijn gekapt in-
dat bos.
De Raad van State bepaalde eerd^TT: dit jaar dat daar voorlopig geen bo-
men gekapt mogen worden. Dit
naar aanleiding van een procedurp
die de stichting opstartte toen het
Recreatieschap bomen kapte in op-
dracht van het Ministerie van De-
fensie. Het kappen zou in strijd zijn
met het AWACS-convenant.

Venlo belooft
EVO twee ton

Voor nieuw opleidingscentrum in Blerick

Aanvankelijk stonden drie landen
klaar om Caddock te ontvangen:
België, Nederland en West-Duits-
land. België is al afgevallen. VoL
gens directeur drs R. Bullens heeft
dat niets te maken met het investe-
ringsklimaat. „Dat is gebaseerd op
andere overwegingen. De aard van
het produkt vereist de aanwezig-
heid van bepaalde arbeidskrachten.
Belgisch-Limburg kan wat dat bc*
treft niet aan Limburg tippen. Van-
daar de voorkeur voor de Oostelijke
Mijnstreek, waar Heerlen op het ge-
bied van telematica toch een be-
paalde naam heeft."

Caddock is van plan eerst tijdelijk
in een bestaande huisvesting te
gaan zitten. In tweede instantie zal
worden gekeken naar nieuwbouw,
In januarivolgend jaar valt de defi-
nitieve beslissing.

HEERLEN - De Amerikaanse elek-
tronicafabrikant, die op de thuisba-
sis werk heeft voor 200 mensei;
komt naar Limburg om vandaar uit
aan de groeiende vraag op de Euro-
pese markt te kunnen voldoen. ~Hst
bedrijf krijgt in Europa steeds meer
klanten. Caddock denkt aan de gró-
te, vrije markt die na 1992 ontstaat.
Daar wil het bedrijfzich op voorbe-
reiden," aldus Palm.

De vraag of de EVO een bedreiging
vormde voor het bestaande onder-
wijs werd zowel door Stroeken als
EVO-directeur Plasse van de hand
gewezen. „De EVO vult alleen de
leemtes op die door het bedrijfsle-
ven worden gesignaleerd," stelde
Plasse gerust. Een van de aanwezi-
ge directeuren drong er toch sterk
bij de EVO op aan het bestaande lo-
gistieke onderwijs in te schakelen.

VENLO- Dc verladers en eigen ver-
voer organisatie EVO investeert
ruim 2,6 miljoen gulden in haar
nieuwe opleidingscentrum in Ven-
lo-Blerick. waar heftruckrijders,
distributiemedewerkers, magazijn-
medewerkers en chauffeurs bij- of
omgeschoold kunnen worden. Dc
EVO verwacht dc eerste twee tot
drie jaar verlies te zullen leiden. Dc
gemeente Venlo is echter bereid
maximaal 100.000 gulden bij te dra-
gen aan het exploitatietekort. „Dat
voorstel zal het college van b en w
aan dc Venlose raad voorleggen."
beloofde wethouder Th. Stroeken
gisteren tijdens dc officiële presen-
tatie van dc plannen.

Voor het rijden met een zoveelste
hands autootje heb je een rijbewijs
nodig, maar voor een heftruck van
70.000 gulden niet. Mensen worden
zonder goede opleiding op zon ding
gezet en dat daardoor schadeen on-
gelukken ontstaan is niet verba-
zingwekkend, motiveerde EVO-di-
recteur Plasse het nut van de oplei-
ding heftruckrijden.

Van onze verslaggeefster bedrijven in dit gebied interessant,
■meent de ondernemersvereniging
Ivoor logistiek en transport.

■ chtSp oVemame van de Maas-
den nannemer krijgt Volker Ste-W "mk aandeel in de Zuidlim-
Ürci al i?Uwmarkt- Jaren geleden

h
in Heerlen gevestigde

r*rk „!5 Laeven opgekocht, dat
*Ht rV osteuJk Zuid-Limburg is■ 80_r

e Gebr.Theunissen beha-
i's lVla/°cent van deomzet in de re-
* OverntrichtVvpA ame var» Theunissen zalI °Hte ?Vachting ook leiden tot een

SDpme.nwerking met Laeven,
r^-bp Claüseerd is in grote gewa-

u^Dr nwerken en grote nieuw-er, in de utiliteitssec-

"^Urpf activiteiten van de tweeS^ëse bedrijven vullen ze el-

" Staatssecretaris Korte-Van Heernel (links) bij de overdracht van de vrouwengevangenis in
het Noordlimburgse Evertsoord. Rechts staat directeur F. Suér van de inrichting.

Foto: JAN PAUL KUIT

De EVO wil in februari de eerste
spade in de grond zetten en in de zo-
mer van 1989 van start gaan. De ini-
tiatiefnemers verwachten in het eer-
ste jaar ruim 700 cursisten uit heel
Limburg en oostelijk Noord-Bra-
bant te kunnen inschrijven. Het op-
leidingsinstituut is voor zon 5.000

De wethouder zegde de EVO ook
toe het regionale bedrijfsleven en
het GAB aan te zullen sporen een
bedrag van tenminste 100.000 gul-
denbij te dragen. De provincie Lim-
burg heeft al 200.000 gulden be-
schikbaar gesteld voor het oplei-
dingscentrum.

Noordlimburgse vrouwengevangenis grondig gerenoveerd

Half open gevangenis
nu officieel geopend

Campagne voor
registratie

RK kerkleden
Van onze verslaggeverVan onze verslaggever

SEVENUM - Staatssecreris me-
vrouw mr. V. Korte-van Hemel van
justitie opende gisteren in het
Noordlimburgse Evertsoord in de
gemeente Sevenum de half open
vrouwengevangenis Ter Peel. Zij
overhandigde een naamplaat aan
directeur F. Suér van de inrich-
ting.

„Met de heringebruikname van Ter
Peel kan de achterstand aan lopen-
de vonnissen in ieder geval worden
ingelopen. De behoefte aan celruim-
te voor vrouwen was en is echter
groot", verklaarde de staatssecreta-
ris in haar toespraak.

Nog voor de kerst zullen in de ker-
ken op grote schaal folders en pos-
ters worden verspreid om de paro-
chianen op de wetswijziging attent
te maken. De campagne duurt een
jaar.

Als de wet in werking treedt, ver-moedelijk op 1 januari 1990, zullen
gemeenten de kerkelijke gezindte
van hun inwoners niet meer in hun
administratie opnemen. Dat bete-
kent dat katholieken berichten van
verhuizing, geboorte en overlijden
voortaan ook bij hun parochie moe-
ten melden.

HEERLEN - De nieuwe Wet
op de Gemeentelijke Bevol-
kingsadministratie is voor het
Rooms-Katholiek Kerkge-
nootschap in Nederland reden
om een intensieve kerkleden-
registratie-campagne te star-
ten.

(ADVERTENTIE)
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( Heerlen. °6k Sar°leastr./Geleenstr.) Het is de enige 'zelfmeldinrichting
voor vrouwen' in Nederland. Dit

Na een renovatie die tweeëneenhalf
miljoen gulden kostte biedt de ge-
vangenis nu plaats aan 58 vrouwelij-
ke gedetineerden. Dit waren er 42.

zijn veroordeelden die na een op-
roep zelfmoeten verschijnen. Direc-
teur Suér beklaagde zich gisteren
over de opkomst: „Het opkomstper-
centage is nog steeds aan de lage
kant. Een goede bezetting staat of
valt echter met een goed arrestan-
tenbeleid", aldus Suér.

„Evertsoord is nu een inrichting
met goede voorzieningen, waaron-
der voor elke gedetineerde een
aparte kamer. Vrouwelijke gedeti-
neerden hebben vaak meer behoef-
te aan privacy. Om die reden valt
het vrouwen vaak moeilijker dan
mannen om te zitten", aldus Korte-
van Hemel

Voor de renovatie kende Ter Peel
zogenaamde chambrettes. De bed-
den waren slechts door dunne wan-
den en gordijnen van elkaar ge-
scheiden. De Rijksgebouwendienst
heeft de afgelopen maanden tevens
het keuken- en eetgedeelte aange-

past. Bovendien is een houtbewer-
kingsbedrijf omgebouwd tot vor-
mingsruimte-en zijn er verschillen-
de ontspanningsvertrekken bijge-
komen.

Het voormalig klooster van de pa-
ters Oblaten w erd in 1976 in gebruik
genomen als gevangenis. Het werd
een zelfmeldiinrichting met plaats
voor 80 mannelijke gedetineerden.
In juni van het vorig jaar werd Ter
Peel een inrichting voor vrouwelij-
ke aanmelders. Veelal betreft het
veroordeelden die de hun opgeleg-
de boete niet kunnen betalen en dan
moeten gaan zitten.
De uitbreidin g is een uitvloeisel van
de nota van Justitie 'Samenleving
en criminaliteit' uit 1985. Tot 1991
zal dat tot ongeveer een verdubbe-
ling van het aantal cellen (7000)
moeten leiden. Daarvan zal een rela-
tief groot gedeelte, namelijk 960 cel-
len in Brabant en Limburg ge-
bouwd worden.

van onze verslaggever

icJiriH^ T ~ Na een langslepende in-ren achti''1 meer dan d«ejaar stond giste-
V°udiHP t

gesloten deuren voor de meer-
L.6clitba n^ afkamer van de Maastrichtse
iP^stipi een 34-arige uit die stad af-

-74 en i_ian terecr>t, die zich tussen?aakt aa zou hebben schuldig ge-
e-ariop zedenmisdrijven met een min-se uit zijn naaste omgeving.

Officier van Justitie niet ontvankelijk verklaard

Rechtbank behandelt
zedenzaak weer niet Doordat de rechtbank reeds tijdens deze

zitting de officier niet ontvankelijk ver-
klaarde, werd de zaak binnen de kortst
mogelijke tijd opnieuw stopgezet.

ling voor deze affaire had doen blijken en
aan 'Maastricht' de dossierstukken op-
vroeg.
Na bestudering daarvan vernietigde het
Hof de beslissing van de Maastrichtse
rechtbank om verdachte buiten vervol-
gingte stellen en moest de officiervan jus-
titie de man alsnog dagvaarden. Hij deed
dit voor de de zitting van gisteren.

weten dat tegen hem verdere vervolging
zou worden ingesteld. Daartegen diende
de man een bezwaarschrift in, dat er toe
leidde dat de Rechtbank Maastricht hem
in december 1987 buiten vervolging stel-
de.

■Ter 7
, "raa dsm_ng betwistten verdachte en zijn

°-enbaa ontvankelijkheid van het
r?nd <ja^r ,mimsterie, onder meer aanvoe-
lde van [ het verstrijken van een pc-

nd r,
jaren niet meer was gere-recn tba.!t Verdere strafvervolging. De

Werp Ho ,aanvaardde het verweer en ver-
v°lginol Oor de officier ingestelde ver-ëln- metterdaad. Na enige tijd liet deofficier aan verdachte

Ofschoon de feiten dateerden uit het mid-
den van de jaren zeventig werd daarvan
pas in 1985 aangifte gedaan. Na onderzoek
besloot de officier van justitie in Maas-
tricht niet over te gaan tot vervolging.
Hiertegen diende het slachtoffer een be-
zwaarschrift in waarop het gerechtshof in
Den Bosch alsnog een strafrechtelijke
procedure gelastte.

Mr J. Nabben, gisteren bij de behandeling
optredend als officier, onthield zich naar
buiten van nader commentaar en toelich-
ting onder verwijzing naar het besloten
karakter van de zitting.

Geen commentaar

De zaak zou daarmee volledig zijn afge-
daan indien het Hof in Den Bosch niet in
mei van dit jaar opnieuw van belangstel-

Donderdag 22 december 1988 i17
...

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

"—
jMM<M—Hoi.i. |3____i_______i____i I ge"e zijde.

Haïfi is een vergeten land. Namen als War gebeurt er mef ons a/s we dood
'Papa Doe' en 'Baby Doe' Duvalier gaan? De /Amerikaanse psychiater

Cara'ibische eiland eens zenden mensen die
een 'paradijs op aarde 'klinisch dood' waren en
genoemd. Hoe leven Sjla- jmW >oen een 9''mPvan 9ene

Verder: Toeristische tips voor de Rome-reiziger; Legendarische smokkelroutes
tussen België en' Nederland; Popzangeres G'Race, Een (h)eerlijk bakkie Max
Havelaar koffie; Tibet en de Dalai Lama; Vegetarische smulrecepten;
Breipatroon voor een prachtige wintertrui en nog veel meer...

Van"n onze redactie economie

Van onze verslaggever

# In juniwerd de 'knielbus' met enigfeestelijk vertooyi gepresenteerd. Sinds gisteren wordt
de moderne lijndienstbus door het VSL officieel ingezet.

Maastrichtse
aannemer in

andere handen

provincie
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DE NISSAN SwNIN ■ 8V 't nu gaat om een 3-, 4- of

cga[ Het succes van de branding. Bovendien werd de 1.6 voorzien 'n 1.8 liter 16 kleppen motor met motor- 5-deurs, een stationcar of coupé, diesel

Sunny collectie krygt steeds meer glans. van een 12-kleppenmotormetmotormana- managementsysteem en ofbenzine, de Sunnybewijst dat autorijden

De Sunnywas alkampioen roestbestendig- gementsysteem en single-point injectie multi-point injectie, goed voor 125 pk. En er weer 'n stuk leuker op is geworden.
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(Prijstot 1-1-89 f 20.655,-/20% BTW.) Prijs mcl. BTW, excl. aflcvcringskosten. WUzigingen voorbehouden. Xissan ie ook cte makervan de Micra, Sunny, Bluebird, Laurel, Silvia, 200 SX, 300 ZX, Teirano, King Cab, Patrol, Vanette, Urvan en Cabstar.

Beek Automobiel- en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebediijf), Trichterweg 122, tel. 045-212843. Hoensbroek, Autobedrijf Daugson B.V,

DeKoumen 34 tel 045-224400. Kerkrade, JürgenAutocentrum, Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbraciht, Auto Van LaarBV., Hazenspoor9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts B.V, Duitse Poort 15,

tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen BV, Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen B.V,

Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

Gewonde
fietser

overleden
Van onze verslaggever

GELEEN - De 73-jarige E. ter Ma-
ten, die maandag in Geleen betrok-
ken raakte bij een ongeval, is in het
Geleense ziekenhuis aan de opgelo-

pen verwondingen overleden. De
fietser kwam op de hoek H. Her-
manslaan-Mauritslaan in botsing
met een personenauto.

Uit het onderzoek is de politie ge-
bleken dat op het moment van de
aanrijding een automobilist om de
ongevalsplek is heengereden in de
richting van de Julianatunnel.Deze
chauffeur - evenals andere getuigen- wordt verzocht kontakt op te ne-
men met de politie via S 04490-
-49555.

(ADVERTENTIE)
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m*W*W*f9****Wf*W***\****\ CARAVANS 1989. Vouw-
I wagen: Alpenkreutzer, nuI met extra winterkorting tot

B__l________-_-l I ’830,-. Caravans: Bürstner,
Hobby, Knaus. Nog enkele
overjarige modellen met

TE k. gevraagd TOURCA- .extra korting. Voortenten:
RAVANS. Contant geld. Brand, Gerjak, Isabella,
Tel. 045-323178. Trio, Walker. Caravan-im-

port Feijts, Hoofdstraat 84,
Amstenrade, 04492-1860.

TREKHAKEN + caravanstabilisator. Compl. program-
ma uit voorraad leverbaar voor veilig rijden. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

Celstraffen
voor 'koeriers'

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Conform de eis
van de officier van justitie heeft
de rechtbank te Maastricht
woensdag twee in Zuid-Limburg
verblijvende Turken veroordeeld
tot respektievelijk twee en en an-

derhalf jaar gevangenisstraf we-
gens het vervoeren van een grote
partij heroïne.
De jongstevan het tweetal, 24 jaar
oud, werd op 14 september in
Landgraaf bij het naideren van de
Duitse grens betrapt op het bezit
van een halve kilog.ram heroïne.

**********M*****M******************************m

Een onbekende landgenoot zou
hem kort tevoren een pakje met
voor hem onbekende inhoud in
de hand hebben gedrukt, beweer-
de de man.
Officier en rechters achtten dit
verweer echter niet bijster geloof-
waardig. Zoals zij evenmin geloof
hechtten aan de bewering van de
andere verdachte, 47 jaar oud, dat
anderen hem hadden gedwongen
2800 gram heroïne vanuit Duits-
land naar Nederland te brengen
onder dreiging anders zijn zoon te
zullen doden. Naar het oordeel
van de rechtbank heeft verdachte
dit nimmer aannemelijk kunnen
maken.

In Heerlen ,Valkenburg en Aken

Kerstmarkten trekken
1,5 miljoen bezoekers
Van onze verslaggevers

HEERLEN - De kerstmarkten in
Heerlen, Valkenburg en Aken zijn
dit jaar bezocht door ruim 1,5 mil-
joen miljoen mensen. De woord-
voerders van de verschillende orga-
nisaties verklaarden geen last gehad
te hebben van onderlinge concur-
rentie. In alle drie de plaatsen zal
volgend jaar weer een kerstmarkt
worden gehouden, waarop de orga-
nisatoren weer zeer veel bezoekers
verwachten.

In Heerlen was het, mede door de
korte voorbereidingstijd, de vraag
of de kerstmarkt dit jaareen succes
zou worden. Tot oktober was het na-
melijk onzeker waar de markt ge-
houden zou gaan worden, omdatDe
Bongerd wegens werkzaamheden
aan de Pancratiuskerk niet beschik-
baar was. Naar schatting zijn er zon
half miljoen bezoekers op de markt
geweest.

Ook de standhouders 2:ijn erg tevre-
den met het verloop van de kerst-
markt. Vooral het culturele pro-
gramma is een success geworden.
Volgens de Stichting Kerstmarkt is
het zelfs waarschijnlijk nog iets be-
ter gegaan dan de vorige keren:
„Van de concurrentie van Aken en
Düsseldorf hebben we niet veel ge-
merkt. De mensen vergeleken de
Heerlense markt wel met de Duitse
markten."

Cemeentegrot
De gratis toegankelijke kerstmarkt
in de gemeentegrot van Valkenburg
werd door zowel organisatoren als
standhouders een enorm succes ge-
noemd. Het aantal bes'.oekers bij
deze derde editie overtrof hier alle
verwachtingen met ruim 57.500.
„Opvallend was het aantal mensen.
uit het noorden van het land die per
trein naar Valkenburg kwamen om

de kerstmarkt te bezoeken", aldus
voorzitter Lou van Kempen van de
stichting kerstmarkt Valkenburg.

Ook de kerstmarkt in Aken werd
zeer goed bezocht. Er kwamen in
het totaal ruim één miljoen bezoe-
kers, onderwie een groot aantal Ne-
derlanders. Onder de bezoekers wa-
ren zon 90.000 bustoeristen uit Ne-
derland, België en Frankrijk.
Woordvoerder Martin Hemen van
het organiserende MAC: „Deze
markt was voor velen een mooie ge-
legenheid meteen eens wat meer
van Aken te kunnen zien." Volgend
jaar zal in Aken vooral meer aan-
dacht besteed worden aan de kinde-
ren die de markt bezoeken. Er zal
voor hen een eigen programma wor-
den gemaakt en er zal een groot po-
dium komen waar allerlei acts opge-
voerd kunnen worden. Daarnaast
wil men tegelijk met deKerstmarkt
een kunsttentoonstelling gaan hou-
den.

'Limburg in de kijker' kost 35mille
Festival moet

toneelaanbod uit
anonimiteit halen

MAASTRICHT - Het Overlegor-
gaan Kleine Podia (OKP), de Cultu-
rele Raad Limburg en de Limburgs
Federatie van Amateurtoneelvere-
nigingen (LFA) willen middels een
theaterfestival het gevarieerd to-
neelaanbod uit de anonimiteit ha-
len. 'Limburg in de Kijker' is het
thema van het initiatief, waarvoor
35 mille is uitgetrokken, dat alle
kleine en grotere groeperingen de
kans geeft hun producties naar vo-
ren te brengen. Dat geldt niet alleen
voor amateurtoneelverenigingen,
maar evengoed voor onderwijsin-
stellingen, bejaardenhuizen, jeugd-,
jongeren- en vrouwenorganisaties,
instellingen voor gehandicapten.

De voorzitter van het LFA, burge-
meester J. van 't Hooft uit Helden,
haalde bij de presentatie van de
plannen fel uit naar de provincie,
diemet haar nieuw cultuurbestel de
LFA de mist injaagt. De positie van
140 aangesloten toneelverenigingen
en duizendenvrijwilligers die op dit
vlak werkzaam zijn, dreigt wankel
te worden. Ook politiek gezien een
ernstige en trieste zaak vindt Van 't
Hooft. „Als men bedenkt met hoe-
veel liefde in elke stadswijk, in elk
dorp met dit stuk cultuurwordt om-
gegaan!" Jan Volleberg van de Cul-
turele Raad daarentegen ziet het on-
der de paraplu van de Raad voor de
Kunst wel zitten.

De initiatiefnemers hopen met het
festival experimenten en kwaliteits-
bevorderende activiteiten te stimu-
leren. Goede producties zullen op
diverse podia in Limburg worden
getoond. Gegadigden voor dit festi-
val kunnen zich tot 1 mei 1989 aan-

melden bij het secretariaat v f
OKP, Postbus 450, 6100 M*J
bij de Culturele Raad Limb"y,
rallelweg 45, 6221 BD Maastr' \}

bij de LFA, Leyenbroekerw
6132 CJ Sittard.

Dat geldt voor toneelprodu^-/
de Nederlandse taal of m v<
voor eenacters zowel a*
avondvullende producties,
spel of ander straattheater, " e.
klucht, thriller, muziektheat

Een aangemelde voorstelling^
in het eigen spellokaal, ê ■" el*
door 3 juryleden. Uit de aa"Ke-gen worden in totaal 15 s* 1

kozen voor een tweede J° of]
gekozen stukken worden
voerd op een van de kleine jV^jJ
Limburg in de periode m** ",
1990. Elk van deze &0f9tfid,
vangt fl 500 als tegemoetko f j»

de kosten. Een nieuwe -WJmoet 8 voorstellingen °^ar) ' .voor de slotmanifestatie y, ~theaterfestival, te houden -j

Grand Theater van Lanoe
mei 1990.

t da' tiHet festivalcomité h°°Pl
n Z^'j

name, middelbare scholen.^deelnemen. Als gevolg van . fit $1
we onderwijswetgeving z

jets jj
tal leraren dat nu nog

te.)y.schoolopvoeringen doet, ijs J
pen. De organisatie denkt. c ijPj
het geven van spel- en re^jdel^l
sen op school. Van m.loiri5 Ê
scholen is bekend dat ze s J

tastische producties leve $$ j
echter niet verder komen
eigen schoolkring.

Donderdag 22 december 198818Limburgs Dagblad



Bestaan geheim
akkoord over

Voeren ontkend

Nestor Belgische disc-jockeys opent super-discotheek

'Wat Las Vegas biedt,
kan ook in Hasselt'

Hasselt - Het grootste
vaneuropa. Zo betitelt de Bel-

»lsche horeca-uitbaterchiel Vanderstraeten zijn
gloednieuwe super-disco-
"eek 'Dockside', gelegen

'ar>gs het Albertkanaal in
;let centrum van Hasselt.Vandaag om 19 uur opent
~°ekside de deuren voorp publiek. Als het moet,
ürinen er vijfduizend man

in het met veelJeonlicht beklede, lood-
gebouw. De lig-

°ln _ is zeker voor motor-
voertuigen wat ongemakke-
,'Jk, maar dat zal geen enke-
* disco-liefhebber er deko-kende jaren van kunnen
eerhouden de reusachtige

"j^ar toch intieme 'Docksi-,e te bezoeken. Een paar
üizend gasten worden erer dag in elk geval ver-

acht. En wie wil, kan in de,r°ege uurtjes ook nog even
DIJ Achiel ontbijten.

indien hij geen kandidaat voor het
burgemeesterschap van Voeren zou
zijn, dit ambt dan logischerwijze
aan Nico Droeven moet toekomen,
omdat Droeven bij de gemeente-
raadsverkiezingen op 9 oktober na
Happart de meeste voorkeurstem-
men kreeg.

In Vlaams-Voerense kringen wordt
er inderdaad serieus rekening mee
gehouden dat Droeven de komende
burgemeester van Voeren zal zijn.

'Come back'
Nog voor het einde van dit jaar
komt de gemeenteraad van Voeren
bijeen om de begroting voor 1989
vast te stellen. De leider van de
Vlaamse raadsoppositie Huub
Broers acht het zeer wel mogelijk
dat deze vergadering niet geleid zal
worden door waarnemend burge-
meester Norbert Lang, die al enkele
maanden als zodanig optreedt, maar
door Happart.

VOEREN - De voorzitters van de
drie Vlaamse regeringspartijen,
CVP, SP en Volksunie ontkennen
het bestaan van een geheim ak-
koord over Voeren. Ook de eerder
afgezette burgemeester van de ge-
meente, José Happart, en de voor-
zitter van de Waalse christendemo-
cratische partij PSC, Gerard De-
préz, zeggen niets van zon overeen-
komst te weten.

Eerder had Het Volk gemeld dat tij-
dens het formatieberaad, vooraf-
gaande aan de totstandkoming van
het achtste kabinet-Martens, afge-
sproken is dat Voeren tot de Euro-
pese verkiezingen - volgend jaar
juni - geen burgemeester krijgt.
Happart zou na de Euroverkiezin-
gen opnieuw socialistisch parle-
mentslid in Straatsburg worden en
tot dan toe eerste wethouder van
Voeren blijven.
Na de Europese verkiezingen zou
de huidige fractieleider van de
Franstaligen in de gemeenteraad
van Voeren, Nico Droeven, eerste
burger in die gemeente worden.
Droeven kent goed Nederlands,
maar heeft tot dusver hardnekkig

Broers leidt die mogelijkheid af uit
de recente verklaring van Happart
dat 'hij nu wel Nederlands kent,
waardoor niemand hem kan hinde-
ren in de uitoefening van zijn burge-
meestersambt. De Vlaamse opposi-
tie blijft echter ontkennen dat Hap-
part voldoende Nederlands spreekt,
maar houdt wel rekening met de
mogelijkheid dat de Waal zal trach-
ten zich burgemeesterlijk te mani-
festeren tot de Europese Verkiezin-
gen, waarna Droeven de sjerp zal
gaan dragen.

geweigerd zich bij de uitoefening
van zijn functie van deze taal te be-
dienen.

# Achiel
Vanderstrae
ten
(midden)
met zijn
beide zoons
Luc en Rudi
aan een van
de bars in
zijn
nieuwste
'superdisco-
theek'.
Foto:
Widdershoven

" is de familie Vanderstreaten
tweevoudig discotheekeige-

[:?1ar -de afgelopen jarenbehoor-
J* voor de wind gegaan. Dat
,°et ook wel, anders bouw je
?t voor driekwart uit eigen

,'adelen een discotheek annex
f> s) annex restaurant(s) vanjjjjkweg 10 miljoen gulden. Maar

staan dan weer hoge ver-acntingen voor de toekomst te--Belover.

officiële mededeling
Gemeente

Valkenburg aan de Geul
De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan de Geul brengt - inge-
volge het bepaalde in artikel 23, lid 2
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning - ter openbare kennis, dat vanaf
23 december 1988 gedurende één
maand ter gemeentesecretarie, afde-
ling administratie grondzaken voor
een ieder ter inzage is neergelegd, het
ontwerpbestemmingsplan De Valk
met de daarbij behorende kaart, ge-
bruiksvoorschriften en toelichting.
Gedurende voormelde termijn kan
een ieder schriftelijke bezwaren indie-
nen tegen genoemde ontwerpen en
wel bij de gemeenteraad.

Valkenburg aan de Geul,
22 december 1988

De burgemeestervoornoemd,
Gilissen.

In ruil voor het niet-benoemen van
de omstreden Happart zou het
Franstalige raadslid van Voeren,
Jean Xhonneux, de post van ad-
junct-regeringscommissaris voor de
taalprobleemgemeente toegescho-
ven krijgen. Xhonneux speelt een
vooraanstaande rol in de militante
beweging Action Fouronnaise, die
nog steeds ijvert voor heraanslui-
ting van Voeren bij de provincie
Luik, waaruit de Voer-enclave in
1962 losgeweekt werd. Als zodanig
en als raadslid heeft Xhonneux de
naam onverdraagzaam te zijn.

matig optraden, raakte Achiel,
zoals hij zegt, 'besmet' met het
disco-virus dat vanuit de Ver-
enigde Staten via West-Duits-
land ook naar België overwaaide.

maakt

Op een muur van vier bij zes me-
ter worden met vijf lasers licht-
shows gegeven. Volgens Luc
Vanderstraeten kan met de aan-
geschafte apparaat zelfs een
complete tekenfilm worden ge-

met een vloeroppervlakte van
2.500 vierkante meter. Het inte-
rieur van Dockside is uitgevoerd
in de typische stijl van drie lan-
den: Italië, Griekenland en Enge-
land. Een blik op de vloeren en
de wanden wekt verder de in-
druk dat over het Albertkanaal
de inhoud van een hele graniet-
groeve hierheen is gebracht.

chiel Vanderstraeten weet
I aaf°ver hij praat. In zijn eigen
J^d wordt de 66-jarige Alkenaar, 2'en als de nestor van de Lim-rgse dancing-uitbaters. In het
en R^ n van zyn beide zoons Luc. Hucü - de vierde mede-exploi-
S(£l Stefan Groven (Achiels
(jü

°°nzoon) kan er niet bij zijn-
Ali Achiel Verstraeten thuis in
tiinn nog eens teru<= in de oer-

Ja van de discotheek.

'Logisch'
José Happart heeft in een reactie op
het bericht in Het Volk verklaard
absoluut geen weet te hebben van
zon geheim akkoord. Wel zei hij dat

breekt hier dus niet, evenmin als
bij de damestoilet een stand
waar föhns en krultangen waor-
den verhuurd. Eigenlijk ont-
breekt alleen een kapsalon nog.
Auto's kunnen buiten het week-
einde op verzoek in de onder-
grondse parkeergarage worden
gestald, dichtbij de achtduizend
liter bier die in tanks onder
Dockside kunnen worden opge-
slagen. De prijs voor een glaasje
(’2,25) is - gezien het gebodene -redelijk. Die pint kan overigens
wel pas worden genuttigd na het
betalen van 100 francs entree.

Direct achter de royale entree
met Romeinse zuilen ligt het hart
van Dockside: de discotheek
zelf, met uiteraard een grote
dansvloer en daaromheen bor-
dessen op verschillende niveaus.

De uitrusting van Achiels eerste
zaak, de 'Monty', werd gestaag
aangepast. „Boven de dansvloer
werden vier kleurenlampen op-
gehangen, die met de hand aan
en uit moesten worden gezet. En
later hadden we als eerste een
stroboscoop, diefel opflikkerend
licht uitstraalt. De gasten schrok-
ken zich rot en renden hard
weg."

Boxen
Rustiger plekjes heeft Dockside
ook. Zo is er de Engelse privé-
pub in Victoriaanse stijl. Gasten
die graag voor vip spelen, komen
op deze verdieping ook aan hun
trekken. Er zijn drie glazen bo-
xen gebouwd, met uitzicht over
de discotheek. Het glas is alleen
vanuit de boxen doorzichtig.
Elke box heeft een volume-knop
voor het geluid en...eigen perso-
neel. In deze loges kan, evenals
in het restaurant, a la carte wor-
den gegeten.

'Al ■'Q[ in 1962 had ik hier een disco-
v r. als eerste in België. Ik wasn huis uit scheikundige en
str" aam in de chemische indu-
l>e. Mijn schoonouders hadden. r vlakbij een café, dat ze aan

'J overdroegen. Ze zeiden: kijk
k aj*r watje ermee doet. In Knok-

nad ik toen juisteen stelmen-
He\r°n<* een piepklein mengpa-
(j el bezig gezien en ik dacht:ar zit muziek in. Even later had
* *en de eerste discovan België.
Pan er een zelfgebouwd1 meng-
'k 1 ' en twee pick-ups draaide
ge atJes> afkomstig van de eni-

Matenzaak hier in de regio."
Verder zijn op strategische pun-
ten achter de neon-verlichte ba-
lustrades diverse eet- en cock-
tailbars geplaatst. Een serieus
groepsgesprek is mogelijk ik een
vergaderzaal. Verstraeten wil
jong en oud zowel vertier als
comfort bieden. Een telefax ont-

Verzorgd
Ondanks alle technische en ar-
chitectonische hoogstandjes
blijft Achiel Vanderstraeten,
vanaf vandaag baas van zon
honderd man personeel, op de
eerste plaats toch horecaman.
„Het belangrijkste punt in elke
zaak is een goede verzorging van
de drank. De glazen 's avonds
pouleren en 's morgens in koud
water spoelen. Het spoelwater is
zuiver, zonder kuisprodukten.
En lippenstift vegen wij weg met
een schijfje citroen. Zo gaat dat
hier in België."

Mede vanwege de hoogte - het
plafond zit tien meter boven de
vloer - biedt deze ruimte veel ge-
bruiksmogelijkheden. Vander-
straeten zegt geïnspireerd te zijn
door internationalisme. Dat wil
hij niet alleen in het interieur tot
uitdrukking laten komen. „We
willen exclusieve showprogram-
ma's van Europees en zelfs van
wereldformaat naar Hasselt ha-
len. Waarom zou de hoofdstad
van Belgisch-Limburg geen fo-
rum kunnen bieden aan shows
die enkel te zien zijn in Parijs,
Londen of Las Vegas'."

De hedendaagse discotheek lijkt
in de verste verte niet meer op de
bescheiden uitgeruste dansten-
ten van pakweg vijftien jaar gele-
den. Ook Achiel Vanderstraeten
heeft dat goed beseft, alvorens
hij zijn oude droom werkelijk-
heid liet worden. Hij bezocht de
grootste discotheken in binnen-
en buitenland. Binnenhuisarchi-
tect Guido Hermans deed dat
ook, alvorens hij Dockside sa-
men met zijn opdrachtgevers
vorm gaf en nader invulde.
Het resultaat is een indrukwek-
kend, luxueus horeca-complex

'Disco-virus'
irhjjk zij goede contacten met
te Pressario's van de vele arties-die bij de Vanstraetens regel-

door jan van lieshout Glastuinders staan weer plantklaar
j^pRLO - Bij valavond biedt
tj Schimmenspel een apocalyp-
h(£he aanblik. Het licht laait
d °8 op. Donkere wolken wor-
h/| gejaagd door de wind die de
de tn meedogenloos snoeit. In
i* *assen is het lente. De ther-
rje°meter snuffelt aan de 20 gra-
he j} Celsius. Mannen dragen in
t_./^dsmouwen de tomatenplan-
y„, uit. Ook vrouwen krommen
OVe 'n et zweet des aanschijns
"iet" e komkommerplanten dieti,J een elastiekje aan een Ton-
£e l°kje worden vastgezet,
jj draaien weer tropendienst.
He.n^a_ begint reeds om 5 uur.
têf, } s hoogseizoen in de groen-
te |iantenkwekerij 'De Berckt'
f., öaarlo. Glastuinders staan'antklaar.

In Baarlo wordt reeds
tropendienst gedraaid

Behalve 80 miljoen slaplantjes
(voor kas en volle grond) worden
er op 'De Berckt' ook 80 miljoen
koolplantjes (voor de volle
grond) gekweekt. „Vroeger
kweekten de meeste telers hun
koolplantjes zelf. Herhaaldelijk
kwam het echter voor dat de
zaadjes bij een regenbui weg-
spoelden. Daarom nemen ze het
zekere voor het onzekere".
Komkommers zijn na 5 weken
verzendklaar. Tomaten na 6 we-
ken, aubergines pas na 7 weken.
Ze worden in plastic bakjes per
stapelwagen in verwarmde
vrachtwagens vervoerd. Ze wor-
denin dekas bij de tuinder gede-
barkeerd: omdat ze toch maar
geen kou zouden vatten. Door
mekaar heeft de Baarlose kweke-
rij 10 vrachtwagens lopen, waar-
mee telkens 13 stapelwagens
kunnen worden verscheept.

uit China aangevoerd. Elk jaar
heeft het Baarlose bedrijf zon
3.000.000 stokjes nodig.
Dat is ook de jaarlijkseproduktie
aan tomaten- en komkommer-
planten.

jgn orheen begonnen ze pas in
t>ri_ari te planten", aldus Piet
t, u!SSen (42), de adjunct-direk-
der van de Baarlose dochteron-
dien?rning van de Growgroup
gr0 2lchvolledig in dekweek van
slibplanten heeft gespeciali-
haif ; -Nu willen de tuinders al
tik december over de bestelde
le s t

ten beschikken.Het heeft al-
Ök„. maken met de gasprijs.
ga-7aar geledenkostte het aard-
W °'43 Per m 3; nu ’ 0,18. Naar
tiUaJfachting gaat daar per 1 ja-
Voo n°g één cent per m3van af.
Wa-r een bedrijf als het onze,
Wst per uur 1800 m3Sas wordt
Uit,rtookt, maakt dat wel iets

" In de
kassen is het
nu al lente.
Foto:
Jan Paul Kuit

In de winter betaalt een tuinder
een hogere prijs dan in de zomer.
„Kost een slaplantje in de zomer
slechts 4 cent, in de winter be-
taalt hij er het dubbele voor.
Koolrabi komt in de zomer aan 6
cent, en in dewinter aan 14 cent.
Tomaten kosten detuinder’ 1,50
tot ’ 2,50 per plant, al naar gelang
hoogte en breedte. Komkom-
mers alsook auberginesen papri-
ka's ’ 2,50 tot ’ 3,50 per plant".
Aan tomatenplanten heeft een
tuinder ruim éénplant per m 2no-
dig. Aan aubergines, komkom-
mer- en paprikaplanten ruim 2
stuks. De oogst is overvloedig.
Zo waren er telers die dit jaar bij-
na 50 kg. vleestomaten per m2
oogstten.

nen daardoor echt worden geac
tiveerd.

Oogst

Er zijn nog twee kassen zonder
naam. Ze werden dit jaar ge-
bouwd. De overige erfden een
kadastrale benaming of werden
naar omliggende hofsteden ge-
noemd. Zo herinnert het Bolder-
pad, dat nu groen van de kom-
kommerplanten ziet, aan het
paadje dat van hoeve 'De Koes-
donk' naar de Napoleonsbaan
liep. De poothoogte van de kas-
sen varieert van 2.40 meter tot
3.75 meter. Hoe hoger de kas, hoe
meer licht de plant krijgt en des
te produktiever zij is.
Nieuw is de zo genoemde hijs-
verwarming - een buizenstelsel
dat op iedere gewenste hoogte
kan worden getild. Planten kun-

Jubileum
up 9;
Dla„.Januari bestaat de groenten-
)aantenkwekerij 'De Berckt' 20
"^e. et wordt op 25 februari
°.ie_t?n open dag voor buurt en
„In^'egevierd.
klanfherland hebben we 700
dern 'in België een paar hon-
krjjp en in Duitsland 2900. Ook
Hrr. 1.We bestellingen uit Oos-
Het ö"--20 jöaarlose bedrijf heeft in die

r een stormachtige ontwik-
ner)

nS doorgemaakt. „We begon-
700n zes man in een kas van
85onn m2- Nu omvat het areaal
rn en u m' en werken met 125

f-n' van wie 50 in vast
Kortom: in dit winterse decor
vinden in het Limburgse glas-
tuinbouwgebied zomerse activi-
teiten plaats.

vóór Kerstmis gezet, kunnen de
eerste tomaten eind februari/be-
gin maart worden geplukt. Kom-
kommers kunnen reeds na 4 we-
ken worden geoogst. Daarom
worden ze pas begin januari ge-
zet."

opdat het licht beter wordt weer-
kaatst. Per 16 m2hangt een na-
triumlamp van 400 Watt. Je be-
reikt daarmee 2500 Lux. In feite
is dat maar een schijntje, .vergele-
ken bij een zonnige dag. Er
wordt dan 20.000 Lux gemeten.
Over de plastic folie wordt perli-
te uitgestrooid. Het zijn uit Afri-
ke afkomstige lavakorrels, waar-
op steenwolblokken drameren
en de wortels van de plant zich
beter kunnen ontwikkelen. Voe-
dingsstoffen worden aan het wa-
ter toegevoegd. Er wordt bene-
veld of met een slang water toe-
gediend. Elk kasplantje wordt
aan een Tonkinstokje vastgezet.
Per schip worden destokjes van:

Ook moeten de steenwolblokken
met de hand worden uitgezet.
Dat gebeurt op witte plastic folie,

Toch moet er nog veel met de
hand gebeuren. „Zo is preciesie-
zaai bij koolrabi niet mogelijk.
Het zaad ontkiemt slecht. Bijge-
volg moeten de plantjes worden
verspeend.

Een splinternieuwe potpersma-
chine van 3,5 ton verlicht sinds
kort veel handenarbeid. Er kun-
nen per uur 50.000 kluitjes mee
worden geperst. Tegelijkertijd
wordt met een pilzaadje inge-
bracht.

(ADVERTENTIE)

KIJKSHOR..STERK iH SIERADEN
-a^ïg MASSIEF ZILVEREN FIGAROSET SrSrvß,3*^ Uit eerste gehalte zilver vervaardigd. :^^3^,ftSr Voorzien van waarborgmerk^ mm ____»___*

M ARMBAND Lengte 19cm. "wiEoU <i_-H_D^i
<$22 Juwehersprijs 29,90 ÊÊM

COLLIER Lengte 45 cm. ■■■ /*§&
Juwehersprijs 49,90 Kijkshopprijs 24,95

50%KORTING
OP DE JUWELIERSPRIJS

14 KARAATS ij§_£_^
osr^ GOUDEN "GOURMETTE"-SET
ast' Kwaliteit gegarandeerd door het

|ö( ARMBAND Lengte 18 cm. OO t^§& 19?vX^ Juwehersprijs 179,- ll^lb j^S/
COLLIER Lengte 45 cm. w*WW*wm

399,- Kijkshopprijs 19£^iia2^j?ffi6*'

(ADVERTENTIE)

I*"_ ü I i \ »{i ]1 1 sss^^ 1

Stuur m/j omgaande de .
3 cognacglazen. Ik heb de ■ ADRES

platgeslagen dop en de I
ingevulde en ondene- | POSTCODE |

kende Euro-/Bankcheque i
ofgirobetaalkaartt.w.v. PLAATS

f6.95 bijgevoegd. In gesioten en„e/oppe vóór 1 februari J989 op-
i "\ ’ "\ / "\ I sturen oon De Kuyper, Antwoordnummer f695,
f \ i_\ f-—\ | 3)00 VB Schiedam. Een postzegel plakken hoeft

r? Tt I met' *tunt e -'azen °°k zonder platgeslagen
*Cü *£j* "P~~* I dop bestellen. Vraagons dan om informatie.
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Nico Droeven waarschijnlijk opvolger van Happart

door eric van dorst

Van onze redactie
buitenland
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788e Staatsloterij, 3e trekking 20 december79$ 3.
ts
4!

In deze trekking ruim 290.000 prijzen samen bijna I l{

_
14.000.000,-. u

»Sf
lisDe hoofdprijs van ’ 500.000,- is gevallen in de i(1

serie AN op het nummer 081124.

19 troostprijzen van ’ 5.000,- zijn gevallen op r^JJ"nummer 081124 van elk van de andere series.

De extra prijs van ’ 250.000,- is gevallen in de I
serie AX op het nummer 050600. ''■

19 troostprijzen van ’ 2.500- zijn gevallenop "*£
nummer 050600 van elk van de andere series, t.,

,:,...
'-l

20 prijzen van ’lOO.OOO- op alle lotnummers 00595; ;U
20 prijzen van ’ 25.000- op alle lotnummers OOel""
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 0280^

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 19' |
200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 76$Jth.

2.000 prijzen van ’ 500- op alle eindcijfers 1. t|■ 2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers ** "2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers «J20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers '' *t
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers ?
20.000 prijzen van f 50- op alle eindcijfers I*■

200.000 prijzen van ’ 25,- op alle eindcijfers _| i

.
13

Ij
V
!r
er
.3
it

I
«J

U.

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN. 'De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. >:

Wanneer op een /ot meer don één pnjs /'s gevd"e J
staat achter het nummer dat de hoogste »:
prijs gewonnen heeft het totale bedrag verrn®'

\̂
Lotnummers Eindcijfers) of Totaal prijz^ |
eindigend op: lotnummers): bedrag: tj

1 61 j\
9321 1-0a

028021 2^
2 5 i

037412 2.OÖT
075722 20.0^1iI

3
Geen winnend eindcijfer <

7684 I.o^'Extra prijs serie AN 081124 500.0 ,
Troostprijs andere series 081124 5^
5 85 j;

SS s-
i99i. &\

6 876 c 2jj:
006186 25^'

5. ?
547 li.
797 %

005027 50.0^
005957 100j>

968 IS
056478 5.$ *095038 25J*. "

9 as j
0360 1-25(

Extra prijs serie AK 050600 250.0£Troostprijs andere series 050600 2"

_
{

Zetfouten voorbehouden.
-^ i

TOTA/UBEDRAGAANPRU7O
RUIM 33 MILJOEN GULDEN' ,

De Staatsloterij keert alles uit wat uwnV j

deprijs wordtgeen kansspelbelasting in minder* ,
gebracht. Ukrijgt het volle pond. >

GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VAN&
VRIJDAG 23 DECEMBER WORDEN GElf*

Elke keer ruim één miljoen prijzen in defr
In de Staatsloterij worden elke maand zon twee
miljoen loten uitgegeven. En elke maand worden
ruim één miljoen prijzen uitgeloofd. <,

Verkoopadressen vindt u in de Gouden &P
U kunt trouwens ook via uw bank- ofgirorekef"
meedoen. Maak f2- per lot over op bank- .
rekening 51.44.44.444 of girorekening 5151 "
name van de Staatsloterij te Den Haag.

Een paar dagen voor de eerste trekking
u uw lotnummers) thuisgestuurd. De gewonnen ~prijzen worden na de derde trekking op uw W~
ofgirorekening bijgeschreven.

Nog gemakkelijker is het om de Staats/o1

te machtigen voor automatische overschrijving- ,
fDan weet uzeker dat ugeenkans mistAlle mlio1

gen: 070-498798. „

MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ *

Limburgs Dagblad

Uzoekt een onvergetelijk
kerslgeschenk.
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Wij verrassenumet de
laatstebundelvan Carmiggelt

Tijdens zijn leven heeft Simon Carmiggelt heel wat spaarrekening (Systeem Sparen noemen we dat) of
harten gestolen. En door zijn verrassende verhalen leeft door een Rentevast Spaarplan te openen. Als val auto-

Carmiggelt nog steeds voort in de gedachten van velen. matisch spaart of u heeft al een Rentevast Spaarplan,
Bij Spaarbank Limburg vindt u dit jaar een waardige her- dan hoeft u alleen maar uw maandelijkse spaarbedrag
innering aan deze schrijver: de laatste verhalenbundel met f. 50,- of meer te verhogen.
van Simon Carmiggelt. Dit onvergetelijkekerstgeschenk Kom duseven langs bij een van van onzekantoren,
heet 'Lachen kost niks' en is geïllustreerd door Peter Dan verrassen wij u met de laatste bundel van Carmiggelt.
Van Sttaaten. U kunt ook kiezen voor een spaarpremie van f 7,50. De actie duurt

U komt in het bezit van dit unieke boek door ons tot 31 december 1988.

voor de feestdagen opdracht te geven om maandelijks —
automatisch minimaal f. 50,- over te maken naar een Spaarbank limbUrQ 5

V; kzaken SpaarbankLimburg
Kantoren: Maastricht (20),Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadieren Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen,Roermond, Sittard (3), Tegelen,Vaals,
Valkenburg, Velden, Venlo (3) en Venray.

OCCASION
KERSTMARKT
OIRSBEEK
Vanaf vandaag donderdag 22-12
t/m zaterdag 31-12 1988
aanbiedingen voor de lagere 1989
prijzen

Occasions prijsklasse van

’ 10.000,-t/m ’ 15.000,-
Merk Model Type cc Drs. Bouwjr. Kleur
Mitsubishi CÖit GLD il S-rë oTÏa wiT~
VW Polo 29 KW 1.0 3-drs 07-85 Rood
Toyota Corolla GL 1.3 4-drs 06-84 Groenm.
Toyota Starlet DX 1.0 3-drs 11-86 Beige
Toyota Corolla DX 1.3 3-drs 04-85 Ro/Graym.
Fiat Uno 45 1.2 3-drs 08-87 Blauw
Toyota Carina Sedan 1.6 4-drs 01-85 Rood
Toyota Corolla HB DX 1.3 3-drs 05-85 Zilverm.
Toyota Celia LBXT 2.0 3-drs 01-84 Wit
Mercedes 200 2.0 4-drs 09-82 Wit
Toyota Starlet DX Star 1.0 3-drs 09-86 D/Graym.

___C _jK!_-SM-___^_..,

Il ___________—-—-—--------___— -. - ■ _-___________-—--—-------_- l

Occasions prijsklasse

’ 15.000- t/m ’20.000,-
Merk Model Type cc Drs. Bouwjr. Kleur
VW Transport Bestel 1.6 4-drs 02-85 Oranje
Volvo 240 DL 2.1 4-drs 04-84 Rood
Toyota Corolla HBSP 1.3 3-drs 08-86 Rood
Toyota Corolla HB DX 1.3 3-drs 10-86 Zilverm.
Mitsubishi Cordia T 1.6 2-drs 03-85 Rood
VW Golf 40 KW 1.3 2-drs 01-86 Rood
VW Golf C 1.3 3-drs 10-86 D/Graym.
Toyota Tercel 4WD 1.5 5-drs 04-85 Groen
Toyota Hi-Ace 2.4 4-drs 05-87 Wit
Mitsubishi. L3OO LH 2.5 4-drs 06-86 Beige

ie*mßmmm^**^Y

——_—^
____

Occasions prijsklasse

’ 20.000,- of hoger en
demonstratieauto's
VW Golf GTD 1.8 D 3-drs 3.86 Zilverm.
Toyota Carina GL LB 5-drs 6.87 Antriciet
Toyota Celica LBST 3-drs 7.86 Blauwm.
Toyota Camry BM-uitvoering

Sportonderstel Bleu Ml Demo auto 6.8717.000 km

Wist u...
Dat op deze occasion-kerstmarkt
wij bovendien:
* 3 tot 12 maanden garantie bieden
* 'n zeer gunstige financiering kunnen aanbieden
* u alle auto's ANWB mag laten keuren
* dat u de auto van uw keuze geleverd krijgt met:

1. garantiebewijs
2. afleveringsbeurt
3. registratie
4. ’ 30- brandstof
5. geheel gepoetst
6. APK gekeurd
en dit alles voor het kleine afleveringsbedrag van

’ 150-incl. BTW
* wij iedere donderdag tot 21 .OO uur koopavond

hebben
* dat wij alle auto's voor deze kerstmarkt voor u

binnen in onze verwarmde showroom hebben
klaar staan

En dat alles
voor 'n lage
1989 prijs

OCCASION
KERSTMARKT
OIRSBEEK
Provincialeweg-Zuid 91
Telefoon 04492-1814

w***********************************************************

Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. MAZDA 323
HB 1.3, bj. '81, '83; Mazda
323 HB 1.5GT, bj. '83; Maz-
da 323 HB 1.3 '83; Mazda
323 HB 1.3GLX, '86; Mazda
323 Sedan 1.3 '81, '82, '83,
'84, '86; Mazda 323 Sedan
1.5 '83. '86; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '84; Mazda 626
HB 2.0 GLX, bj. '86; Mazda
626 HB 1.6 GLX. bj. '84;
Mazda 626 HB 2.0 GLX, bj.
'87; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'82: Opel Kadett 1.2 S, bj.
'83; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'84; Opel Ascona 1.6 S, bj.
'84; Opel Manta 1.8 S HB,
bj. '83; Ford Sierra 1.6,
LPG, bi. '85;Ford Sierra 1.8
Laser, Dj. '85; Ford Escort
1.3 3+6, bj. '82; Ford Fiesta
1.1 L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. 1+ 7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX '85;
VW Jetta C 4-drs. '82. Te
koop ± ’50.000,-; onder
nieuwprijs Mercedes 260
SE 25-8-'B7, 37.500 km, don-
kerblauwmetallic. le eige-
naar, alarminstallatie, an-
tenne- + luidsprekersset,
centrale deurvergrende-
ling, buitentemperatuur-
meter, velours bekleding,
klapschuifdak (electrisch).
A.B.S. Autobedrijf Loven
Heerlen b.v., Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
Te k. VOLVO 360 GLS,
bwj. '85, kl. groenm., 5-drs.,
5-speed, get. el., i.z.g.st.,
fl 1750,-. Piet Heinstr. 20,
Geleen.

IHONDA Prelude type '80
’3650,-, APK; Renault 5I bwjr. '80, APK ’ L250,-; VW.Derby bwjr. '80 ’2650,-,
APK. Inruil moe. Heeren-

i weg 248, Heerlerheide.
■ T.k. SIMCA 1308 Jubilee,

bwj. '79 met schuifdak,
1 stuurbekrachtiging en
i electr. ramen. Pr. ’ 1000-,
i tel. 227179 na 17.00 uur.

Sportuitv. OPELKadett 13
jSR hatchback, bwj. '80, wit-
/zwart recaro int. radio, enz.
APK 6-'B9, i.z.g.st. Pr.
’4950-, 045-319328.
Te koop Fiat PANDA 45 bj.
'81 rood met APK 10-'B9

’ 2950,-. 04405-1688.
SLOOPONDERDELEN
Renault 18 GTS. Tel. 04455-
-1457.
Te k. in st.v. splinternieuw
Toyota COROLLA 13 DX
Seaan bj. '84 nw. mod. '85
kl. grijsmetall. geen 2e zo
mooi met keuringsrapport

’ 8750,-. Inl. 043-254461
Mitsubishi COLT de Luxe
bj. '80 Bordeauxmet. 3 drs.
APK l-'9O 86.000 km.
i.z.g.st. Vr.pr. ’3850,-. Tel.
040-319328.
Ford TAUNUS 2.0 GL '80
autom. ’1750,-. Tel. 045-
-719546.
T.k. OPEL Kadett, 12 N,
type 80. 5-drs., nw. banden,
pr.n.o.t.k., i.g.st. Heerler-
weg 80 Voerendaal.
MERCEDES 200 D.
met24o-motor. APK, moet
gespoten worden, verder
zeer goed.Bwi.'7s ’ 1250,-;
Mercedes 280 E aut., APK,
bwj. '77 ’2700,-. Mariage-
wandenstr. 4, Hoensbroek,
na 12.00 uur.

Te k. Ford FIESTA XRZ
bwjr. '82, i.z.g.st. ’7500,-.
Inr. mog. Tel. 045-316940.
Tek. MITSUBISHI Colt bj.
'81 i.z.g.st. ’4500,- en gasin-
stallatie Vialle voor BMW 3
serie, Mazda 323 bj. '81
’4OOO,- tel. 04490-26002 of
15723.

Weg. omst. t.k. i.z.g.st. Opel
KADETT 1.3 S hatchback,
bjr. okt. '85, donkerblauw.
Pr. n.o.t.k. Tel. 045-441981.
Te k. Citr. DYANE '80, pas
54.000 km gel. APK 8-'B9

’ 1250,-. 045-252947.
Te k. BMW 320.6, antra-
cietgr., LPG, '80, APK,
mooie auto, ’5750,-. Tel.
04490-49189.
Te k. VW PASSAT C 1600 :
diesel, stationcar, 5-bak,
5-drs., blauw, nw. mod. '82,
mooie auto, ’6750,-. Tel.
04498-54651.
Te k. MAZDA 323 1.3 HB, 'nw. mod. '82, APK, pr.st., '’ 4650,-. 04490-26047. ;
Te k. FORD Escort 1.3 L,
bwj. '81, 5-drs., APK, nw.st., .bwj. '81, ’ 6650,-. Tel. 04490- '19749. i
Te k. FORD Escort 1.3 L,
bwj. '81, APK, 3-drs., a.nw., |

’6350,-. 04490-25489. ;
Komplete GASINSTAL- 'LATTE, 85-litertank, merk 'Koltek. Pr. ’ 250,-. Tel. -227179 na 17.00 uur. '"Te k. Toy. CELICA Lift- ]
back, bwj. '78 + LPG, APK 1
t/m 11-'B9, vr.pr. ’1450,-.
Moltweg 26, Schaesberg, i
Te k. DATSUN Cherry "Coupé, bwi. '81 + APK,'zeer goedkoop. 04498- I
52195. ■ 1

Te k. VOLVO 360 GLT,
3-drs., bwi. '86, bl.met. Te
bevr. 04499-57459.
VOLVO 360 GLT injecüe,
bwj. '88, vele extra's. Tel.
04492-4457.
Te k. FIAT Uno 60 S, bwj.
10-'B6j Mercedes 200D, bwi.
'78; Ford Escort, bwj. '84;
Ford Fiesta, bwj. '80; Mazda
626, bwj. '81; Golf diesel,
bwj. '77; Bedford vrachtwa-
gen met kipper voor klein
rijbewijs, bwj. '80. Indu-
strieterrein De Koumen
124.
Tek. OPELkadett HB 12 S,
foudmetal., 3-drs., bwj. '83,

nw. banden, uitl., trekh.,
radio-cass. Vr.pr. ’ 9200,-.
Tel. 045-227520.
Te k. TOYOTA Ceüca 1600
ST, bwj. *78, type '79, vin.dak, 5-speed, sportvelg.,
nw. band., i.z.g.st, vr.pr.
’3250,-. Piet Heinstr. 22,
Geleen.
Te k. FORD Sierra 1.6 EM
Laser, bwj. '86, kl. blauw,
LPG, slotvergr., i.z.g.st.,

’ 14.500,-. Piet Heinstr. 22,
Geleen.
CITROEN Visa 11 E, bwj.
'85, kl. beige, 5-drs., nw.
mod., i.z.g.st., ’ 5850,-.
Schatsberg 14, Oirsbeek.
VW GOLF de luxe m., '80,
met APK, zeer mooi,
’2950-, 045-454087.
Te k. Opel KADETT 1200 S
Hatchback de luxe, 3-drs.,
bwjr. '80, kmst. 84.000, APK
l-l-'9O, kl. bruinmet., bijz.
mooi, i.z.g.st. Vraagpr.

’ 4750,-. Tel. 045-259809.
Te k. Opel ASCONA 1.3 S,
bwjr. '84, i.z.g.st., weinig
km. 045-413854?

T.k. OPEL Ascona 1.6 S,
hatchback, bwj. '83, pr.

’ 9500-, 045-351606.
CITROEN GSA Club '81,
nw.st, APK 2e mnd. '90.
’2.450,-. 045-415528.
Te k. FIAT Ritmo 75 CL,
bwj. '81, tel. 045-458117.
Te k. ALFA Sud 1.5 TI bj.
'81 Kasteellaan 91, Heerlen,
tel. 045-720631.
FORD type Escort L Bravo
'82 zeldz. mooi, Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Tek. Ford ESCORT 1.6 die-
sel vr.pr. ’ 11.000,- tel. 045-
-41178&
Te k. Opel KADETT bj. '80
vr.pr. ’ 600,- mr. mog. Cau-
merweg 38, Heerlen.
Te k. MAZDA RX 7 sport
bj. 10-79 met apk. Tel. .45-
-222198.
PEUGEOT 505 GR bj. '83
6500,-; Opel Corsa Swing
bj. '85 12.000,-; OpelKadett
13 S bj. '80 4950,-. Inruil
mog. Holstraat 101, Ro-
them-Meerssen, tel. 043-
-642909.
Te k. Ford CAPRI 1600 bj.
'77, apktot 6-'B9 i.g.st. Mid-
delste Wehr 46, Hoens-
broek, 045-215545.
PEUGEOT 104 GL m. '80,
z.m. ’ 1600,-. Lampisterie-straat 2, Hoensbroek.
Te k. Ford TAUNUS 1600
beige, bj. bijna '80, in pr.st,
vr.pr. ’ 1450,-. Tel. 04492-
-1260.
MAZDA 323 bj. '80. Tel.
045-463280.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.

Ford FIESTA 1.1 L bj. '79
apk t/m nov. '89, i.z.g.st.
’2150,-. 045-720951.
KADETT typ 12 hatchback
'83 sch./kant.dak, mooi.
Herlongstr. 43, Heerler-
baan.
Te k. MAZDA 323 zien is
kopen, bj. '77, pr. ’950,-.Tef 045-259664.
DATSUN CHerry 1200 bj.
'79 apk i.z.g.st. ’ 1750,-. 045-
-720951.
Ford FIESTA 1.1. L Bravo
'82 zeldz. mooi Rotter-
damstr. 24,Heerlen.

Dond., vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in
café de Pijp, Maastrichter-
laan 4, Übach o.Worms
(Landgr.) 045-312912.
Serieuze jongeman 24 jr.
zoekt leuk MEISJE of jon-
gevrouw tot 30jr., vast
werk, in het bezit van auto.
Br.ond.nr. XE 045, LD.,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de;
Jongeman 20 jr. zoekt. ser.KENNISMAKING met
vriend, leeft, geen bezwaar.
Evt. brieven met pasf. ond.
nr. HO 652 aan Limb. Dag-
blad, Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.

Eldorado Spaubeek. Elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week Hein uit
Stem, tel. 04493-4193.
Zoekt u een Serieuze RE-
LATIE bel danhuw. en rel.bemidd. buroLevensgeluk,
tel. 045-211948.
Weduwe goed uitz. 59 jr.
z.k.m. m. WEDUWN. br. m.
tel. nr. HR 055 LD Geer-
straat 5, 6411 NM Heerlen.
Partners-Trust, HUWE-
LIJKSRELATIEBURO
info 045-461235.

Bar dancing DE FONTEIN, Schandelerboord 7, Heer-
len. Tel. 045-723100. Vrij entree.
1e en 2e kerstdag geopend vanaf 21.00 uur.
31 december grandioze silvesterparty vanaf 20.00 uur.
1 januari nieuwjaarsbal vanaf 20.00 uur.

ALLEENSTAANDE: he-
den gezellige dans- en con-
tactavond met d.j. Richard
in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur.
EENZAAM, doeer wat aan.
Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.

Voor allekoelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.Tel. 045-441566 of 461658.
De massage van VERONI-QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481. (geen sex).

TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
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Van onze verslaggever

exposities
HEERLEN
»h G_ 8ne' Akerstraat 82a. Werk van
011. ,even. T/m 24/12. Open wot/m zo
Ih v» Welterhof, Kennedylaan.
OP» da André Offermans. T/m 15/1,
'.Plein _"21 uur-Stadsgalerij, Raad-
|.oDp'n werk van Peter Wehrens.T/m
'ur i. Urn vr IM7 uur' Men z0 14~

P Ino _ sP>eKel, Akerstraat 40. Werk
'. Ha._ org Meulendüks. T/m 12/1.
fl St,,,n4

museum, CoriovaUumstraat 9.a, u^ T/m m o di i/m vr 1017/«en zo 14-17 uur!___._
KERKRADE
'"> ■fv,"00»'» Anstel, Kasteel Eren-
-5 'io i Ja*"* 'Natuur. T/m 4/1, open za: l^-17 uur.

VOERENDAAL
) HPI. e"UIS- werk van Jacqueline
)*n„ en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
1 -30.irP- herdagen 8.30-12.30 (di ook'"■3O uur).

OENSEL-SCHIMMERT
' *'kva van oensel, Haagstraat 5.,». T:i_°l J°kevan Geel en Octavia Mo-S.^4/12, open do t/m zo 14-17 uur.

KERKRADE - De Terwinseler Straatmarkt (een van de groot-
ste in Zuid-Limburg)dreigt hetkomende jaarbuiten de boot te !
vallen. De organisatie is er door allerlei omstandigheden nog 'niet in geslaagd een datum vast te stellen. Men is nu bang dat I
het erg kort dag gaat worden om nog contracten te kunnen af-
sluiten.

Zoals bekend besloten de Kerk-
raadse middenstanders afgelopen
zondag hun 'illegale' vijfde koop-
zondag op het laatste moment toch
maar af te gelasten. Dit uit angst
voor forse boetes. Een dergelijke si-
tuatie willen alle partyen het ko-
mende jaar voorkomen. Daarom is
de jacht op de vier koopzondagen ln
1989 in alle hevigheid los gebarsten.

HEERLEN
■ --"" kerstavond gesloten. Wiliow,

Km 1815 en 21 uur- R'voli: Kerst-ij gesloten. Scrooged, dag. 16 19 en
Kti_ U_ De Reddertjes. dag. 14.30uur."miKerstavond gesloten. Beetlejui-
J- 15 17 19.15 en 21.30 uur. H5:
3n i_ond gesloten. Moonwalker, dag.
MV6-30 18.45 en 20.45 uur. Who fra-
,5"oger Rabbit, dag. 14 16.30 17.45 19
ils Cn 21.30 uur. Frank en Frey, dag.,[|.en 16 uur. Pippi Langkous, dag. 14

I « u"r.Coming to America, dag. 14 16
°er> 21 uur. Die Hard, dag. 18.15 en

D "r De Spiegel: The Name of the
t/m ma 21 uur. Kinderfilm-

ij,^Spoel: De sneeuwkoningin, wo

SCHAESBERG
Wao: Beetlejuice, dag. beh. za 20

J«e Hard, dag. beh. za 22.15 uur."">"'. ma 18 uur.

MAASTRICHT
ia . -^'aidVUIIU gt_lUl_fl. WIIIUW,

I?t_ _en 21 uur-zo t/m wo ook 18-30Jr*Reddertjes, zo t/m wo 14.30 uur.
w JU'ce, dag. 14.30 en 20.15 uur, zo
lïit,°ok 18 15 uur- Coming to Ameri-
-1.7 vm vvo 18.15uur. Big, dag. 14.30en
'-Psd zo t/m woook 18.45uur. Cine-

! j|t„ ce:Kerstavond gesloten. Moon-
i 30, daS- beh- z° 1415 16.45 19 en
IW_' zo 16-45 19 en 21-30 uur. Who
(-30 in

oger Rabbit, dag. beh. zo 16.15
■15» 2° 15 en 21-30 uur, zo 17.30 19*irfï 21-30 uur- Frank en Frey, dag.
*Dil 45 en 1545 uur- zo 1345 uur-

-1 "Ur pngkous' dag- beh- zo 14 uur' zo

'K>rl a'ace 2: Pornoprogramma, dag.
I . t_£a" *3.30 uur. Ciné-K: Spoorloos,
jdJ**»-za zo 20 en 22.15 uur. Lumière:
Ikfia V

j
nd gesloten. Un Ragazzo di Ca-

ir.rj ag- 20 uur. Tampopo, dag. 21
Kti|J". Strangelove, dag. 22 uur. Kin-
l°fdri U's oem: Knalmiddag met als

11, urn De laatste eenhoorn, wo 13 De Terwinseler Straatmarkt wil nu
uitwijken naar zondag 7 mei, maar
deze dag valt vooralsnog buiten de
vier tot nu toe aangewezen koop-
zondagen. Dit advies van de com-
missie Midden- en Kleinbedrijf
moet overigens nog bevestigd wor-
den door het college.

Het normale tijdstip van de markt
valt dit jaarsamen met Koninginne-
dag, waardoor geen ambachtslieden
beschikbaar zijn, aangezien deze
vastzitten aan langjarigecontracten.
De organisatie week daarom uit
naar Pinkstermaandag, maar kreeg
dinsdag van burgemeester Mans te
horen dat dat niet door kan gaan in
verband met Pinkpop dat nauwe-
lijks een kilometer verderop gehou-
den wordt.

Terwinseler Straatmarkt
in serieuze problemen

...
in gesprek

Hierbij wil ik reageren op de
publicatievan het artikel in uw
krant onder de kop: 'Kerst-
markt valt tegen. Ik heb be-
wust gewacht met het schrij-
ven hiervan, daar je de markt
slecht kunt afkraken terwijl de
handelaren nog veel moeten
verkopen, zeker voor het
standgeld wat ze moeten terug-
verdienen. Ook hiervoor is het
al erg dat deze kerstmarkt to-
taal niets meer voorstelt. Ik
ben er ieder jaar geweest en ik
vond het prachtig om er 's zon-
dags naar toe te gaan. Maar wat
ik er dit jaar zag staan vond ik
echt wel bedroevend. Is dit
soms het begin van het einde?
De tent als eerste is steeds de-
zelfde koek. Je weet nu echt
wel wat er allemaal staat. Af en
toe komt er een nieuw
kraampje bij, maar dit is het
dan ook. Waarom wordt het
niet gezellig versierd met bij-
voorbeeld engelen in het dak
en mooie verlichting erin.
Maar als ik U een idee wil ge-
ven, plaats alles in mooie hou-
ten huisjes en doe de tent weg;
maak er een houten dorpje
van. Nu ik het over houten
huisjes heb, waar is het mooie
plein gebleven met de houten
huisjes? Ik vind dat dit jaar de
keetjes er maar slordig bij-
staan, het is allemaal maar wat
in elkaar geslagen en de opstel-
ling is niets en het is ook jam-
mer dat al alle dagen verschil-
lende keetjes dicht zijn. En
waar is de versiering en de ver-
lichting gebleven? Wat jam-
mer, het was altijd zo mooi,
maar nu zelfs geen prominent
figuur bij de opening meer.
Nee heren, wordt snel wakker
en doe er wat aan.
KERKRADE J. Olislager

Kerstmarkt
Door Pinkpop en beperkt aantal koopzondagen
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GELEEN
Ij 2o ."-erstavond gesloten. Willow,

vUur ma woook 15 uur'Studio
.^J"' Kerstavond gesloten. Big, dag.

UUr-Bambi, ma wo 15 uur.

SITTARD
*" da' "-erstavond gesloten. Moonwal-.„^S- beh. zo 15 en 20.30 uur, zo al-
-13(1 "*" uur. Coming to America, dag.„ uur. My little pony, ma t/m wo 15 Veehouders vrezen

schutterijen Born

Gedingvanwege schot- en loodgevaar voorkoeien

VENLO
0 20_o nenui: The Name of toe Rosé,

ECHT
"Cn oß°yal: Kerstavond geslo-
ir „;mirig to America, do t/m di 20.30
Ljg 'a ook 18 uur. Die Hard, do t/m di
''5 u ma ook 18 uur' Junglebook,

ROERMOND
f«tl o kerstavond gesloten. Who fra-
H w^°?er Rabbit, dag. 20.30 uur, mac-y,.? °°k 14.30 uur, ma ook 17 uur.
'%p V Kerstavond gesloten. Moon-
o J; «g- 19.30 en 21.30 uur, ma t/m

,Sh,, i 430 u"r. "a ook 16.30 uur.'/""""s: The Dead, zo 20.30 uur

Woordvoerder Mandersveld van de
Terwinseler Straatmarkt ziet zich
voor grote problemen geplaatst:
„We bevinden ons in een levensge-
vaarljke situatie, aangezien we op
korte termyn contracten moeten af-
sluiten met ambachtslui. We heb-
ben er begrip voor datdepolitie on-
mogelijk een groot festijn als Pink-
pop en onze grote straatmarkt tege-
lijk kan verwerken met een tussen-
afstand van nog geen kilometer.
Maar onze uitwijkdatum 7 mei staat
voorlopig niet geboektals een koop-
zondag, en daarmee komen we se-
rieus in de problemen."

Kernvraag daarbij is waarom die
vier koopzondagen door de over-
heid in het leven geroepen zijn. Vol-
gens de organisatoren van de Ter-
winseler Straatmarkt (daarbij ge-
steund door de fractie BBK) om

meer 'sociaal-culturele-' activiteiten
mogelijk te maken. Volgens de heer
Leen van het Ondernemersplatform
zijn die koopzondagen in eerste in-
stantie voor de middenstanders be-
doeld. Deze laatste visie werd giste-
ren door een woordvoerder van de
gemeente als juistbetiteld. En daar-
mee zijn de vooruitzichten voor de
Terwinseler Straatmarkt voorals-
nog niet al te best.

zitten

te nemen over de vier koopzonda-
gen. Burgemeester Mans wil in ja-
nuari met allepartijen om tafel gaan

Ue meubel- en autohandelaren houP
denvast aan hun twee zondagen om
op te kunnen boksen tegen concur-
rentie uit met name België, de mid-
denstanders willen meer mogelijk-
heden voor de kerst om niet achtei
te blijven bij Heerlen en de organi-
satoren van straatmarkten vestigen
hun hoop ook op de koopzondagen.

Om aan al deze wensen en verlan-
gens zo goed mogelijk tegemoet te
kunnen komen, heeft het college
toegezegd eerst overleg te plegen,
alvorens een definitieve beslissing

" Het is de vraag of de straat*
markt in Terwinselen, die
jaarlijksvolop bezoekers trekt,
ook in 1989 nog doorgaat.

Foto: DRIES LINSSEN

Ds. Gilhuis
beroepen

Per PersoonVan onze verslaggever
DEN HAAG/BORN - Een vijftal
veehouders uit Bom hebben de
voorzitter van de geschillenafdeling
van deRaad van State gevraagd de
komst van een schutterij in hun
buurt tegen te houden omdat ze vre-

hoge schietbomen. De boeren vre-
zen dat koeien en wandelende men-

> sen geraaktkunnen worden. Boven-; dien bestaat de kans, aldus de vee
■ houders, dat de koeien de lodenko
i gels opeten en dat kan tot loodver

giftiging leiden.
zen dat hun koeien geraakt zullen
worden door uit de lucht vallende
loden kogels.
De gemeente Bom vindt dat de
schutteryen Sint Martinus en Sint
Joseph temidden van de weilanden
nabij het natuurgebied De Rollen
en op enige afstand van het Crest
hotel probleemloos kunnen schie-
ten omdat de verleende hinderwet-
vergunning schieten in het weide-
seizoen verbiedt. De veehouders
zijnvan mening dat de schutterijen
zich niet aan die voorwaarde zullen
houden en vroegen voorzitter dr G.
Veringa de vergunning te schorsen.
De leden van de schietverenigingen
mikken op bolletjes die hangen in

Een woordvoerder van de gemeente
stelt dat de weilanden van de boe-
ren buiten schootsafstand liggen.
Dat het eten van een loden kogel brj
een koe loodvergiftiging oplevert
wordt door de gemeente weten-
schappelijk onderbouwd bestre-
den. „In het onwaarschijnlijkegeval
dat een kogel in de koeiebuik te-
recht komt leidt dit niet tot vergifti-
gingomdat de kogel in depens blijft
hangen en niet via de netmaag in de
zure omgeving van de boekmaag
belandt", aldus de gemeentewoord-
voerder. De voorzitter van de ge-
schillenafdeling maakt binnenkort
bekend of de vergunning wordt op-
geschort.

Ds H. Gilhuis, één van de beide
predikantenvan de Reformatori-
sche Gemeente in Heerlen, heeft
een beroep ontvangen van de
Verenigde Protestantse Ge-
meente op Curacao, Nederlandse
Antillen. Gilhuis is de gerefor-
meerde dominee in Heerlen. Ge-
reformeerde kerk en Ned. Her-
vormde Gemeente vormen thans
samen de Reformatorische Ge-
meente Heerlen.
Drs Gilhuis werd 21 september
1934 geboren. Hij is sinds 3 de-
cember 1978 verbonden aan de
kerk van Heerlen. Op Curacao is
hij beroepen in de vacature die
daar begin volgend jaar ontstaat
doordat ds. J.C. Schaap een be-
roep naar Voorschoten aannam.

Geslaagd

Van onze verslaggever

Onderbanken

Aan de Katholieke Universiteit
te Nijmegen slaagde Hugo Jan-
sen uit Heerlenvoor de doctoraal
examens scheikunde en genees-
kunde.
Aan de Technische Universiteit
Twente te Enschede is M.H. Koe-
link uit Nuth geslaagd voor het
ingenieursexamen technische
natuurkunde.

Vrouw wachtte te
tang op pensioen

Ombudsman
tikt ABP

op vingers
Van onze correspondent

Jo Beckers
dirigent

St.Caecilia
Hip§^DE - Koninklijke har-
ü(le

e öt. Caecilia 1843 uit Kerk-ers ~e.eft de 43-jarige Jo Bec-
*H a," Maastricht aangetrok-
\ djS. Wingent. Jo Beckers isiW» nt van het muziekge-
'ij js P Voorwaarts Tegelen.
etlo0] Qocent aan de muziek-
*trtj' Va-n Maastricht en bezit
'cm t£l0 HAFA-directie. Met
'%rn Pt men het 150-jarig ju-
*ti J1m 1993 op te luisteren op
* Vanier die de oudste harmo-

K-erkrade waardig is.

Creemers: 'Zo krijgen we onze zaken nooit geregeld'

Streekgewest protesteert
tegen blijven Niessings

" De provincie en verschillende gemeenten in Limburg zoeken al langer naar een oplossing voor
het huisvestingsprobleem van de woonwagenfamilie Niessing, die dit jaarnoodgedwongen het
woonwagencentrum 'In deCramer' te Heerlen moest verlaten. Helemaalrechts Klompen Jan, de
woordvoerder van defamilie. Foto: CHRISTA HALBESMA

Heerlen
" In de St.-Gerarduskerk te Hek-
senberg is dit jaar het kerstgebeu-
ren gecreëerd in de vorm van een
vakwerkboerderrj. Het schitterende
'kunstwerk' is te bezichtigen op eer-
ste- en tweede kerstadag van 14-17
uur.

" Tijdens de jaarwisseling verzorgt
de popgroep 'In Pressed Color' de
life-muziek in De Nor. Het feest be-
gintom 23.00uur met een disco. Om
01.00 uur treedt de popgroep op.

" Leerkrachten en ouders van de
VrijeSchool Zuid-OostLimburg ge-
ven vanavond om 17.00 uur in de
kleine zaal van de Stadsschouw-
burg een voorstelling van het mid-
deleeuwse 'Geboortespel'. Het spel
maakt deel uit van de Middeleeuw-
se Kerstspelen, die door Duitse boe-
ren uit Hongarije zijn meegenomen.
Er is geen entree, een vrije gave is
welkom.

Doenrade
" De Basisschool St. Jozef houdt
ieder jaareen kestactiviteit waarvan
de opbrengst besteed wordt aan een
goed doel. Vanavond om 19.30 uur
voeren de leerlingeneen kerstmusi-
cal op.Aansluitend is er kerstmarkt.

Tubbergen een eerste prrjs met pro-
motie in de derde divisie.

" De tafeltennisvereniging houdt
op woensdag 28 december in de
Henkhof een informatiemiddag
voor kinderen van de basisschool.
De kinderen kunnen kennismaken
met het tafeltennisspel. Wie aan de
middag wil deelnemen kan zich
aanmelden bij Tiny van Lier,
S 04492-1907 of by Hub Tummers,
S 045-243197.

Vaesrade
" Op initiatief van de Jonkheid
brengt de drumband van de schut-
terij St. Martinus in de kerstnacht
vanaf 19.15 uurkerstliederen ten ge-
hore op diverse plaatsen in Vaesra-
de.

Hoensbroek
" De vereniging Omega houdt op
woensdagmiddag 28 december een
informatie-bijeenkomst voor alle
uitkeringsgerechtigden in Heerlen
en Hoensbroek. Plaats en tyd van
de bijeenkomst hangen af van het
aantal aanmeldingen. Men kan zich
aanmelden bij Omega, Hoofstraat
11 te Hoensbroek, _? 045-217190.

" In de wijk Boshouwersweide is
sinds kort een buurtraad aktief.
Men werkt samen met Zymose en
de woningvereniging Hoensbroek.

ten zij andere regio's pok maar ver-
plichten om plaatsen te scheppen
voor woonwagens uit de Westelijke
Mijnstreek".

Irï **_.P. dat de laatste tijd nog-
«.eft 'eden verloren heeft,
ja cc^r naar om (onder andere
Wr J; lr»terne opleiding) de
et n_ te verbeteren. Er is
V (£n?e behoefte aan leden
pot T

koPer- en houtsectie is
a informatie: W. Holten,. **« 5, Kerkrade, @ 460110.

HEERLEN/GELEEN - Het streek-
gewest Westelijke Mijnstreek zal
nog deze week bij Gedeputeerde
Staten een luid protest laten horen
tegen de weigering van GS om de
gemeenteSchinnen toestemming te
geven de uit Heerlen afkomstige
woonwagenfamilie Niessing vanuit
Oirsbeek naar de Oostelijke Mijn-
streek te verslepen. Dit heeft voor-
zitter Creemers van het streekge-
west gisteren desgevraagd meege-
deeld.

Landgraaf

0OM*?«l«MP«,,actie
Ste''ik Zuid-Limburg

Qchten over bezorging
X (739881)

Ha
"t(

«»' Heerlen: 739911
((SfM°°nen
W|m 'e9,oredactie) S 425335
,s'al 9s,ra

* 7103?7C,eur Heerlen>

6"15890

* ?14876iiakkers

Jos*00' Kerkrade: «5506
s^feenCarnp

DEN HAAG/HEERLEN - Het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds,
heeft zich onbehoorlijk en onzorg-
vuldig gedragen tegenover een ar-
beidsongeschikte vrouw uit Gouda;
door haar 15 maanden te lateh
wachten op de definitieve vaststel-
ling van haar uitkering. Dit heeft de
Nationale Ombudsman vastgesteld
naar aanleidingvan een klacht van
devrouw.

De vrouw had eerst geruime tijd
moeten wachten op een medische
keuring, vervolgens bleef het voor-
schot op het pensioen enkele maan-
den uit omdat het ABP niet over
haar inkomensgegevens beschikte.
Toen het pensioenfonds in februari
1987 deze gegevens ontving, duurde
het tot oktober van dat jaar tot het
pensioen definitief was vastgesteld.
In maart en april van dit jaarmoest
het pensioen weer opnieuw worden
vastgesteld omdat er fouten ge-
maakt waren bij de berekening.

Het ABP zag zelfookwel in dat deze
gang van zaken niet correct was en
bood de vrouw bij de herbereke-
ning van het pensioen zijn excuses
aan. De lange tijd, die nodig was ge-
weest voor de berekening van het
pensioen, was te wijten aan een in-
terne reorganisatie. De Nationale
Ombudsman vond dit wel een ver-
klaring maar geen rechtvaardiging.
Hij oordeelde dat de vrouw niet be-
hoorlijk was behandeld door haar
zo lang in het onzekere te laten.

Motivatie
De woonwagengezinnen uit Sittard,
die kandidaat waren gesteld voor
een plaatsje op het nog op te leveren
woonwagencentrum aan de Ver-
lengde Lindelaan in Oirsbeek, kre-
gen bij brief van 9 november j.l. de
toewijzing in de bus, terwijl de fami-
lieNiessing al op 3 november j.l. het
kampje in bezit had genomen. De
tijdspannevan zes dagen in aanmer-
king genomen is voor de provincie
Limburg onder andere aanleiding
geweest om de gemeente Schinnen
te verbieden de familie Niessing uit
Oirsbeek weg te slepen.

Dit blijkt uit de nadere motivatie
van het besluit van de provincie die
onder het motto 'die eerst komt,
eerst maalt' de voorkeur aan de
Niessings geeft. Burgemeester en
wethouders van Schinnen hebben
weliswaar op 1 november een twee-
tal standplaatsen aan de Sittardse
woonwagengezinnen toegewezen,
maar de schriftelijke aanmelding
van die gezinnen door het streekge-
west heeft pas op 2 november
plaatsgevonden. Dat bericht is op 4

november bij de gemeente gearri-
veerd die op haar beurt pas op 9 no-
vember de potentiële kandidaten in
kennis stelde.

De gemeente Schinnen is er altijd
van uitgegaan dat woonwagenfami-
lies uit de Oostelijke Mijnstreek, zo-
als in dit geval de familie Niessing,
ook in die regio thuishoren. Het ge-
ven van toestemming om domicilie
te kiezen in Oirsbeek en dus in de
Westelijke Mijnstreek zou een door-
kruising van het regionale beleid
zijn.

Kerst-Inn
rekent op

7.000 bezoekers
" De WNA-werkgroep van de IVN-
afdeling De Oude Landgraaf houdt
op TweedeKerstdag een wandeling
langs de Worm. Men vertrekt om
13.45 uur aan de Petrus en Paulus-
kerk te Schaesberg en om 14.00 uur
aan dekerk in Waubach. De wande-
ling duurt 2V2 uur.

Nuth

" Leerlingen van de Nuinhof-ba-
sisschool in Nuth verzorgen van-
daag in de gymzaal de kerstmusical
'Drie Rovers en de Ster. Aanvang
14 uur.

Merkelbeek

„Hierdoor worden gemaakte afspra-
ken niet nagekomen", aldus Cree-
mers. „De regio Westelijke Mijn-
streek heeft een zorgplicht tegen-
over de woonwagengezinnen die
hierverblijven. Door families uit an-
dere regio's hier toe te laten wordt
die plicht doorkruist. We kunnen
het niet toelaten dat de Westelijke
Mijnstreek een vergaarbak wordt
van Limburg of misschien wel heel
Nederland. Zo krijgen we onze za-
ken natuurlijk nooit en te nimmer
geregeld. En als het dan toch per se
moet zoals GS het willen, dan moe-

Het streekgewest is het volstrekt
oneens met de beslissing van GS in
deze langslepende kwestie en vindt
dat hiermee het regionale en provin-
ciale woonwagenbeleid op de hel-
ling komt te staan.

" Sonja Smink van de majoretten-
groep van fanfare St. Joseph be-
haalde op een solistenconcours te

" De nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Onderbanken wordt op 1 ja-
nuari van 12.00 tot 13.00 uur gehou
den in de Henkhof te Merkelbeek.

HEERLEN - De Kerst-Inn die zon-
dag in de stadsschouwburg in Heer-
len gehouden wordt, rekent op zon
7.000 bezoekers. Er is een non-stop
programma van 11 tot 21 uur. Rond
de honderd vrijwilligers zijn deze
week druk in de weer om deKerst-
Inn op te zetten, met name het aan-
kleden van de schouwburg vergt
nogal wat energie, om dit grote ge-
bouw een intiem karakter te geven.

OOSTELIJKE MIJNSTREEK
REDACTIE: 739282

JOURNAAL

oostelijke mijnstreek

bioscopen
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Luto LANDGRAAF ruimt
jp, kijk en vergelijk: BMW
B2IM abs. 5-bak, enz. auto
s als nw. . groenm. '84;23900.-; BMW 525 E M.
liv. ace. kl. wit als nw. '85
f21900,-; Citroen BK 16
FRS zilvermet. v. ace. 49000
tm '86 ’ 18.500,-; Mazda 323
SLX hatchback nw. st. mo-
tel 39000 km '87 ’ 17.500,-;
lenault 21 TS 5-bak kl. wit
Ï6 ’19.750,-; Lancia V 10
Jurbo z. aparte auto 40000
tm '86 ’ 15.800,-; Honda
*relude ex automaat 1.8 m.
luurb. goudmett. '85
821.900,-; Honda Prelude
"x 5-bak kl. wit nw. st. '86
f 22.800,-; Volvo 340 GLI Sedan luxe uitv.
{njsmet. '85 ’ 14.900,-; Opel
Senator 2.5 E M. 5-bak lpg
ÏD uitv. blauwmet. TJ4
519.750,-; Opel Ascona 16 S
I-drs. kl. zilver als nw. '84F-10.750,-; Ford Sierra KR
II m. div. ace. kl. zilverm.
ff ’ 18.950,-;Ford.Orion 1.6Béction schuifd. stereo zil-Em. '84 ’ 16.500,-; Volvo
■Ó GLE autom. schuifd.Kg, centr. v. blauwm. '83

K 8.900,-; Opel Rekord 2.0
SGL uitv. m. Lpg kl. wit '83
f 11.500,-; Opel Ascona 1.6
3 4-drs. zilverm. nw. st. '84
f 10.750,-; Opel Ascona 1.6
3 4-drs. groenm. div. ace.
83’ 9.800,-; Opel Kadett 1.2
3 hatchb. 42000 km
olauwm. '84 ’9800,-; VW
_-olf GTI 1.8 5-bak kl.
groenm. als nw. oud model
B4’ 13.500,-; Datsun Stan-
sa 1.8 GL automaat 4-drs.
blauwm. '83 ’ 8750.-,
Jeep 4*4: Aio Jeep 243 die-
*_ hardtop kl. rood 79000
ton '85 ’ 8750,-;
Bedrijfswagens: SubaruSus ElO verh. dak 11000kmfiTwit '87 ’ 10.900,-; Suzuki
rarry gesloten bus kl. witB*ooo km '83? 4250,-;
ftruüers: BMW 320 6 cyl m.

kl. blauwm. z.mooi
950,-; Saab 900 GLS

Sedan m. schuifd., kl.
ttuinm. '81 ’ 6950,-; Mitsu-
Sisihi Galant GL station
fc 6 zilverm. '81 ’3250,-;
Bord Taunus 2.0 L 6 cyl m.
Lpg blauw '80 ’ 1950,-; Vol-
*k> 244 DL m. Lpg kl. groen
I 750,-; Opel Senator
18 S autom. z. mooie auto
Wauwm. '80 ’5950,-; Opel
Rekord automaat m. Lpg kl.
groenm. '80 ’2950,-; Pon-
Sbc Sunbird 6-cyl. aut. kl.Spenm. '79 ’ 2750,-.
«rkend Bovag bedrijf
i werkplaats *Finan-jeringzonder aanbet. mog
VJle keuringen toegestaan
inruil mogelijk *Keuze uit
12-3 mnd. garantie *VVN
keuringsstation 'Garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-
blijvend kijken en vergelij-
hen bij Auto Landgraaf.
Set adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto land-

faaf. Heerlerbaan 74-76,
eerlen, tel. 045-424268-
-!4231.

BMW 316 '87, BMW 3181
'§5, BMW 316 autom. '85,

tW 524 TD '85, Audi 80
J, Ford Escort CL 1300, Mitsubishi Colt GLX

'*Q, Honda Accord Sedan
20 EX '86, Opel Kadett 13S
'§5, VW Polo coupé sprint
'26, Fiat Uno 55 '84, VW<solf 1600 '83, Toyota Corol-
la '83, Peugeot 205 '82.
Autobßdrijf Reubsaet, Op. 47-49, Geleen. In-

irantie. financiering.
_èl. 04490-44944. Uw adres
v. APK-keuring en alle
ftutoreparaties.
Bovag GARAGE Schaep-

jedt te k. aan: Ford
2 Itr. Laser 5-drs.

type '84 ’ 11.900,-; Ford Es-
cort diesel luxe '84
il 1.900,-; Nissan King cab
Amerik. uitv. 15.000 km '86
’18.900,-; BMW 320 LPG,

extra's type '81; Fiat Regatta 1300
JES nw.st. '85 ’ 9500.-; Opel
Kadett diesel zeer mooi 84
’8950.-; Datsun Stanza 1.6
ÖL '84 ’7900,-; Audi 80
GLS 4-drs. nw.st. ’5750,-;
;Ford Escort Laser 5-drs. '84J 12.000,-; FiatRitmo 65 CL
«ype '82 ’3700,-; Ford Tau-

itioncar 2 Itr. Ghia '833_6750,-; Renault 5 GTL«pc '81 ’2500,-; Opel Ka-
Jfctt 1.3 S GL sedan '87
718.900,-; Skoda 105L type

2750,-; Ford Fiesta
1100 LaseF '86 ’12.500,-;

'anda 45S type '84
’5000,-; Fiat 127 type '81
>:3000,-; Talbot Solara GLS

2950,-; VW Polo type
J5OO-; Opel Kadett
iw.st. '84 ’3500,-;

Kla prelude nw.st. '84
00-; BMW 316 LPG
velgen wit '84

0,-: Alfa Romeo Al-
-1500,-; VW Golf

,:tvoering 1600 S
,-; Talbot 1100 VF3

■te eig., 60.000 km '82. verv. ’3900,-; Re-
t 4 F 6 '82 ’2950,-.

'.enderstr. 110. Klim-
'lfren, tel. 04405-2896.

"Zoveel extraKerstvoo&cl
ikkrijg ereenkleur varaN^

I _-n_i Aizn i \\z \/nnDncn I Straks het weer Kerstfeest- Lekker gezellig genieten van die speciale
bMArNbLUrS VUUKUttL: dagen. Natuurlijk haalt u dan iets extra's in huis. Uw SRV-man neemt daarom .^|L^^
Bij aankoop van fio -boodschappen ontvangt u een week dat extra's mee. Nou, zeg maar gerustheel wat extra's! Met al die Jr\ffdoosPraiinesßonbonsvan2sogramvoorsiechts: voorbereidingen is het toch maarweer bijzondergemakkelijkdieservicevan f \
7QQ ..^^ ; SRV.WantuwSRV-manbrengtuwboodschappen voorde VpjWKIPMIf .m %JJ^y^J -S^XZr_^ deur. SRV. Uw dagelijkse voordeel op een presenteerblaadje. | Jf IM

HONIG Honig Bak-ofCakemeel, 11C BpJ>7#| 1 (̂jDOQRZZQ . "■"- [3^^^ 1paksoogram U-J mm^FÊ^A \*X(^^^*^3. LSÜ il__Jl__H_fl__i_|| I^EIBS Vls!m I

(V^é Calvémayonaise, i /LQ 5 W^^^^^^^^^K^^^^^^^^T

STERRENVOORDEEL gfcpr- "'" ~ =_-"-_i_

De trotsvan elke SRV-man is zijn eigen huismerk. |||||^|<ap,i^^
Herkenbaar aan het SRV-embleem op deverpakking. .................... __„
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TIFLIS - De Westduitse kampioen
.Werder Bremen speelt op 10 januari
in Tiflis een wedstrijd tegen de
plaatselijke club Dinamo. De op-
brengst van het duel gaat naar de
slachtoffers van de aarbeving in Ar-
menië. Werder Bremen kreeg giste-
ren een uitnodiging van Tiflis. Oor-
spronkelijk was het de bedoeling,
dat de tegenstander van AC Milan in
het toernooi om de Europacup I een
benefietwedstrijd zou spelen in de
Armeense hoofdstad Jerevan. Om
organisatorische redenen is dat niet
mogelijk. Volgens Bremen-mana-
ger Lemke zijn de 90.000 kaarten
van het stadion in de hoofdstad van
Georgië al verkocht.

JJ^STRICHT -
starren blijft tote >ndevan dit sei-

lrain als interim-jw^ster actief bü,|L eerste dames-
van Vonk/Mo-
De ex-doel-

zal op dins-
fr;L en vrijdag deLeningen le.den en

Mia Starren tot
einde seizoen

trainster Mosam
tevens op zondag de
coaching op zich ne-
men. Voor de trai-
ningen op donder-
dag is voorlopig
Jean Pluymakers
aangetrokken. Mia
Starren nam vorige
week de honneurs
waar van Huub
Coorens, die na bijna moet gaan

negentien jaar sa-
menwerking op dok-
stersadvies de Maas-
trichtse handbalclub
vaarwel moest zeg-
gen. De speelsters-
groep heeft op deze
oplossing aange-
drongen. Eerst had
het bestuur op korte
termijn al een nieu-
we oefenmeester
willen aantrekken.
Nu gaat men in alle
rust naar een ge-
schikte opvolger
zoeken, die met in-
gang van volgend
seizoen aan de slag

Vakantie, daar is overigens de gehele selectie van Hiddink
aan toe. „We snakken naar de winterstop. De zorgen zijn er
tegen het einde van deze eerste competitiehelft alleen maar
groter op geworden. We krijgen nu in elk geval de tijd om die
imposante waslijst iets af te bouwen. Ik verwacht dat Ge-
rets, Kieft, Linskens en Heintze er halverwege januariweer
bij zijn. Voor Ivan Nielsen hebben we geen termijn gesteld".

„Daar ziet het inderdaad naar uit", bevestigde Guus Hid-
dink. „Er worden vanavond in het ziekenhuis foto's ge-
maakt, maar ik heb er een zwaar hoofd in. Ik ben bang dat
Romario morgen in het gips naar Brazilië met vakantie
gaat". Nog geen uur later bracht doktor Cees Rein van den
Hoogenband enige opluchting. „Ik heb de foto's bekeken.
Er is geen sprake van een breuk, maar weleen zware kneu-
zing. Het been van Romario is nu stevig ingepakt. Hij zal
zich voorlopig op krukken moeten voortbewegen".

Daarenboven kwam gisteravond ook nog de blessure van
Romario cic Souza Faria. De Braziliaanse doelpuntenmachi-
ne besloot halverwege de tweede helft, waarschijnlijk voor
het eerst sindszijnkomst naar Eindhoven, deverdediging te
assisteren. Een voornemen met voor hem fatale gevolgen.
Hennie Meijer raakte de dure benen en Hiddink kon aan zijn
toch al imposante lijst geblesseerden een naam toevoegen.
Voor geruime tijd, want de gebaren van de PSV-doktoren
wezen op een gebroken kuitbeen.

Cuba troeft
Nederland af

Opslagmissers in vijfde set fataal
Dat PSV in deze gelijkmakende
competitiebeurt er veel aan gelegen
was meer ruimte met de achtervol-
gers te scheppen, werd FC Gronin-
gen desondanks van meet af aan
duidelijk gemaakt. Vijf minuten
had de thuisploeg nodig om te wen-
nen aan de ultieme omzettingen die
Guus Hiddink had moeten toepas-
sen. Daarna kon PSV zn gang gaan.
Zeker toen Groningen-verdediger
John de Wolf Hans Gillhaus de vrije
doortocht bood. Doelman Johan
Tukker restte weinig meer dan de
vervanger van Kieft onderuit te ha-
len. Ronald Koeman mocht op de
van hem bekende wijze die aanval
vanaf de stip bekronen.

naar een antwoord, maar veel ver-
der dan wat goede bedoelingen en
een paar hoekschoppen geraakte
het elftal van trainer Hans Wester-
hof niet. Op de eerste serieuze kans
moest Westerhof wachten tot twee
minuten voor het einde. Hans van
Bfeukelen weerde onvoldoende af
en René Eijkelkamp kon van dicht-
bij vrij inkoppen... in de handenvan
de PSV-doelman.

„We hoopten op een stuntje van een
puntje", aldus Hans Westerhof.
„Een punt dat gehaald moest wor-
den op basis van redelijk verzorgd
voetbal. Dat lukte voor de pauze
ook aardig, te meer daarwe hadden
gekozen voor een aanvallend con-
cept. Na de hervatting werd het
minder. Toen gaf de kwaliteit door-
slag".

wel alles en hadden we met de win-
terstop een marge van zeven pun-
ten. Die punten zou best goed kun-
nen gebruiken, want rond de Euro-
pacupwedstrijden tegen Real Ma-
drid had ik graag wat meer speling
gehad dan de huidige drie punten.
In die komende fase lever jemeestal
nog iets in, omdat de concentratie
zich dan voornamelijk richt op de
Europacup".

werkt is", besloot Hiddink. „Maar
het zat weer niet mee. Dat is het ver-
schil met vorig seizoen. Toen lukte

" Het moment datPSV dewin-
nende strafschop opleverde.
Doelman Johan Tukker brengt
Hans Gillhaus ten val, waarna
Ronald Koeman vanaf de stip
raak zal schieten.

Spanje leider
WK-groep 6

Feyenoord-Sparta 3-2 (2-0) - 21. Van Geel
1-0.33. Lokhoff 2-0, 51. Beukers 2-1, 61. Hof-
man 3-1, 88. Lengkeek 3-2. Scheidsrechter:
Uilenberg. Gele kaart: Lengkeek (Sparta).
PSV-Groningen 1-0(1-0) - 8 Koeman (straf-
schop) 1-0. Scheidsrechter Thomas. Gele
kaart: Boekweg (Groningen).

Eijkelkamps kopbal zorgde overi-
gens voor de enige opschudding in
het Philips-stadion, want ook de
thuisploeg worstelde meer en meer
met de spekgladde grasmat, waar-
door goede combinaties veelal in de
kiem werden gesmoord. Behoudens
de acties van Vanenburg (Tukker
stopte) en Van Aerle (naast) was er
weinig te beleven.

-*"^__J _/i_lTllJUllllli_

taJjLEM - Het Nederlands vol-
Kat m heeft de eerste interna-
V^. grote confrontatie sedert de
Hu^lSche Spelen niet met succes
*r»n2nen sluiten- In de afgeladen
Ss) er sporthal (3.000 toeschou-
(;.[ nam Cuba revanche voor de
Sè finale van 1986 in de Haar"
Snd

v°ueybalweek. Na een ener-
Jtnet

e slagwisseling zegevierde_ eÜa UrDospringveren uitgerus-
Kspi/.^dbewoners met minimaal
É7-i.: 2-3 (12-15; 15-12; 10-15;
v' 15)-

-.,
J% e Cubanen had deze kracht-
J* va een extra dimensie. De equi-
pes* 11 coach Orlando Samuells
&eenvtI|mers voor de tweede ach-
iV^ot ° ger,de keer wegens een
|%i|_ Verstek laten gaan op het
v^ti(j 'Sch platform en is erop ge-
,*. t°^ internationaal mee te blij-
%M ■ en- De winst op Oranje
i%g(j'n dat streven een eerste ge-
Hw aanzet. De Cubaanse atleten
H * daarbij het voordeel dat Ne-
!N (5 Sisteravond vooral blokke-"rider het niveau bleef dat de
*N m'brigade in korte tijd een
\,j Mondiale reputatie heeft be-

-2? Bi? illgklopte vandaag domweg
v^ch ons", verklaarde de bonds-
>l b'et'maar ik denk dat we niet
i^ 1 we r konden, gegeven het feit

tfai_- as weer sedert drie weken
P

'ni*gzijn".
at z»ch voor het Europese

Sfe6Mlencircuit onder andere pre-
k! llfeeLe met een lange wedstrij-
C^di tegen de USA' slaagde er
icskraPtn in om de geduchte aan-
v» s aan VVanRon Zwerver groten-
3edi " banden te leggen. De net-
VSsch

g'ng kon de Amsterdamse
tj% _1 ter defensief extra aan-rj^ald 7

n' omdat het midden-duo
lekk dsma en JanPostnuma

Aan er in de wedstrijd zat en het
V Wie..6 D^°k onvoldoende aan
.&' rtiin H

te binden. Ondanks deze,
Cas_J?*er in het oog springende
C^Se - beschikte het Neder-
i)^liteifesta* nog over voldoende

lc* st_;.!in om op basis van gelijk-"Jd te leveren.

ö?^ in aal toe moest een achter-
V^Je stSCts weggewerkt worden.
*ih JopiÜrs de aan °P een barrage,
H- vyier DesPaigne, de Cubaanse
rt^flgj^ van wereldklasse en in

jn
nagenoeg onstuitbaar op.

C^Pau. vierde bedrijf een
C^l mi

m°est nemen en een
* Worde n acMereen afgeblokt

Aan de basis van het krappe verlies
in de beslissende vijfde reeks lagen
een paar opslagmissers in de begin-
fase. Fouten die in het rally-point-
systeem meteen dodelijk zijn tegen
een ploeg die, zoals Cuba, op scherp
staat. Tussen Kerst en Nieuwjaar is
de kans niet ondenkbeeldig dat bei-
de ploegen elkaaropnieuw tegenko-
men, maar dan in de Ericahal van
Apeldoorn, tijdens het Dynamo-
toernooi.

Eindstand Haarlemse volleybalweek: 1.
Cuba, 2. Nederland, 3. Griekenland, 4. Bul-
garije, 5. Canada.

" Na een set-up van Peter
Blange (links) veert Jan Pos-
thuma omhoog voor de smash.
De Cubaan Valdes is paraat.

„Ik kan de ploeg in elk geval niet
het verwijt maken dat er niet ge-FC Groningen zocht vertwijfeld

PSV speelde fris van de lever door,
maar ontmoette in het verdere ver-
loop van de eerste helft voor de zo-
veelste keer dit seizoen het bekende
euvel: voldoende kansen, maar
geen treffers. Zelfs koningsschutter
Romario, door aanjager Berry van
Aerle op maat bediend, deelde in
die malaise. Hij kopte een vrijwel
niet te missen kans over het Gronin-
gen-doel. „In die eerste helft had-
den we al ruim afstand moeten ne-
men", onderkende Hiddink. „Dan
krijgt dit geïmproviseerde team
meer vertrouwen, waardoor je deze
wedstrijd rustig uit kunt spelen".

Eredivisie: 1. Hoekstra (RKC) en Van Du-
ren (Den Bosch) 10; 3. Eykelkamp (Gronin-
gen), Clayton (Fortuna), Van de Wiel (RKC)
en Bergkamp (Ajax) 9; 7. Van Geel (Feyen-
oord) 8; 8. Meijer (Groningen), Steur (Volen-
dam), Keur en Balm (Twente), Van Buuren
(Veendam), Lens (Fortuna), Van der Ark
(Willem II), Pettersson (Ajax) en Koeman
(PSV) 7; 17. Van Dorpel en Duif (Volen-
dam), Romario (PSV), Schapendonk (RKC),
Roos (PEC) en Rob Witschge (Ajax) 6.

EINDHOVEN - Eerste divisie-club
Einhoven heeft hoofdtrainer Theo
Verlangen op non-actief gesteld.
Het bestuur is nog in onderhande-
ling met Verlangen over de afwik-
keling van het eventuele ontslag.
Het botert al lange tijd niet meer
tussen de spelersgroep en Verlan-
gen. De oefenmeester zou zich, vol-
gens het bestuur, te weinig realise-
ren dat hij met semi-professionals te
maken heeft. Voorlopig worden de
trainingen waargenomen door oud-
speler Mario Verlijsdonk, dit sei-
zoen werkzaam als assistent van
Verlangen.

Verlangen
ongewenst

BRUSSEL - Een doelpunt van Si-
mon Tahamata heeft Beerschot wei-
nig geholpen in de eerste wedstrijd
van de achtste finales van de Belgi-
sche beker tegen Standard Luik.
Het uit spelende Standard won met
4-1 door doelpunten van Czernia-
tinsky, Tikva, Vandersmissen en de
Israëliër Rosenthal. Club Brugge
won thuis met 3-1 van KV Kortrijk.

Standard niet
onder indruk
van doelpunt

Tahamata

Benefiet voor
slachtoffers
aardbeving

SEVILLA - Na een overtuigende
overwinning met 4-0 op Noord-ler--
land heeft Spanje de leiding geno-
men in groep 6 van de Europese
voorronden voor het wereldkam-
pioenschap voetbal. Luis Suarez, de
nieuwe coach, heeft van de Spaanse
nationale ploeg voor een ijzersterke
eenheid gemaakt. De 70.000 toe-
schouwers in Sevilla raakten in ex-
tase over de prestaties van de ploeg.
De overwinning had nog hoger kun-
nen uitvallen dan 4-0. Beguiristain
opende na een half uur de score. In
de tweede helft zorgden Butrague-
no (55e minuut), Michel (strafschop,
62e) en Roberto (65e) birma» tien
minuten voor de beslissing.
Stand groep 6:
Spanje 2 2 0 0 4 6-0
Hongarije 2 110 3 3-2
Noord-lerland 4 112 3 3-5
lerland 2 0 1110-2
Malta 2 0 1112-5

De Limburger toonde de hele wedstrijd al
van een ongebruikelijke ijver. Zijn voor-
zetten waren niet aan zijn medespelers be-
steed. Dus deed de verguisde Limburger
het maar zelf. Na ruim een uur pikte hij de
eerste goede lange pass van Brands op.Limburgs Dagbladsport
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ROTTERDAM - De hersenkronkels
van Feyenoord-trainer Rob Jacobs
blijven ondoorgrondelijk. De 'zetbaas'
van Hans Kraay haalt een speler ge-
makkelijk door het slijk om hem drie
dagen daarna weer even vrolijk vanaf
de eerste minuut te laten meedraven.
Het lef werd gisteren in de topper van
weleer tegen Sparta beloond.

René Hofman:
van zondebok

tot redder

gafkort na rust al aan, dat er voor Sparta
meerin zat dan een ingecalculeerd verlies:
2-1. Vurens en Lengkeek kregen de moge-
lijkheden de positie van Jacobs nog meer
te ondergraven. Het duo liet de kansen on-
benut, waarna Hofman het duel besliste.

René Hofman, die zondag na de thuis-
weddstrijd tegen Roda JC nog met de
grond gelijk werd gemaakt, presenteerde
Jacobs in De Kuip de twee punten. Hof-
man was de ijverigste man van het veld en
tekende tevens voor Feyenoords derde
goal, waardoor de club uit Rotterdam-
Zuid het uitzicht op de derde plaats op de
ranglijst behield. Met 3-2 werden de daar-
voor noodzakelijke twee punten binnen-
gesleept.

ROTTERDAM - Met ingang van het
seizoen 1989-1990 prijkt op de shirts
van Feyenoord een nieuwe sponsor-
naam. De Rotterdamse club sloot een
driejarige overeenkomst af met HCS
Technology, een bedrijf in automatise-
ring en software. Het bedrag dat met
het contract is gemoeid, werd niet be-
kend gemaakt. Opel, dat vijf seizoenen
als voornaamste geldschieter aan de
eredivisionist verbonden was, blijft de
Rotterdammers financieel steunen.
Het bedrijf adopteert de nieuwe voet-
balschool van Feyenoord.

HCS Technology
shirtsponsor
Feyenoord

Met een lob bracht hij Feyenoord op 3-1.
Zijn werk werd in de slotfase bijna nog te
niet gedaan. Nadat Uilenberg een doel-
punt van Smolarek had afgekeurd, viel de
tweede treffer van Sparta. De kopbal van
Lengkeek kwam echter te laat om Feyen-
oord nog echt in deproblemen te brengen.

Feyenoord had in de eerste helft door
twee oplevingen van Smolarek afstand
genomen van Sparta. De Pool zette twee
keer een medespelervrij voor doelman De
Goey. De eerste keer tikte Feyenoords
topscorer Van Geel de bal binnen. Tien
minuten later scoorde Lokhoff op bijna
identiekewijze. De voorsprong van 2-0 be-
tekende voor Feyenoord geenszins een
waarborg voor de twee punten. Beukers

(ADVERTENTIE)

GOED ZIEN GOED OGEN > l~|

KONTAKTLENZEN 1
MET ZORG BEKEKEN!

Hoe mooi sommige brillen ook zijn, ze zitten weleens flink in de weg.
Daarom zijn de kontaktlenzen ontwikkeld.

De kontaktlenzenvan Strauss De Ruiter opticienszijn metzorg bekeken en
geselekteerd om u het allerbestete kunnen adviseren. Hoogstandjes in techniek, I
perfekt gevormd en zitten als gegoten.

De Strauss De Ruiter kontaktlenzenspecialisten zijn voortdurend op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en testen Uw ogen met de modernste
apparatuur.

OlrylUcb Lt KL IbK MODEBRILLEN + KONTAKTi£NZEN (_S)i
■______________________________! Promenade 60' Heerlen Tel 045-714821

Scoreverloop

Eredivisie

Topscorers

Romario aan blessurelijst toegevoegd

PSV met ziekteverlof
door fred sochacki

EINDHOVEN - PSV heeft de eerste competitie-
helft erop zitten en isblij toe. De zwaar aangeslagen
equipe van Guus Hiddink PSV speelde zonder Ge-
rets, Heintze, Nielsen, Kieft en Lerby, hield zich
weliswaar op de been tegen FC Groningen (1-0),
maar sprankelend was het allerminst wat de 24.500
toeschouwers voorgeschoteld kregen. Wat dat be-
treft sloot deploeg uitstekend aan op de verrichtin-
gen en het niveau dat in elk geval een klasse lager
ligt dan verleden seizoen.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

P SV-Groningen (24.500) 1-0
Feyenoord-Sparta ( 9.635) 3-2
PSV 17 13 1 3 27 37-15
Ajax 17 11 2 4 24 40-21
FC Twente 17 7 8 2 22 27-13
Fortuna Sittard 17 9 4 4 22 28-18
Feyenoord 16 9 3 4 21 37-30
Volendam 16 8 3 5 19 28-22
Groningen 16 7 4 5 18 31-20
Haarlem 17 7 4 6 18 23-23
RodaJC 17 5 7 5 17 24-21
Veendam 17 6 3 8 15 19-27
Den Bosch 17 6 3 8 15 24-35
Sparta 17 4 6 7 14 23-26
FC Utrecht 17 5 4 8 14 23-29
PEC Zwolle 17 5 3 9 13 26-35
RKC 16 5 2 9 12 29-38
MVV 17 3 5 9 11 19-35
VW 17 1 8 8 10 16-29
Willem II 17 2 6 9 10 22-39

PUERTO RICO - Na zeventien da-
gen varen ligt Dirk Nauta met zijn
schip Equity & Law II op de vijfde
plaats in de transatlantische zeilrace
Ruta del Descubrimiento. Leider is
de Spanjaard Curt met deFontvella.
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LIQUIDATIEVERKOOP
Enorme partij Perzische-, Oosterse tapijten en

Marokkaanse Berbers uit diverse faillisementen,
overgenomen van de bank

PERZISCHE-OOSTERSE TAPIJTEN
WORDEN VERKOCHT VOOR DE

HALVE PRIJS.
Alle tapijten zijn voorzien van "certificate of origine".
Bovendien wordt een garantiecertificaat bijgeleverd.

HANDGEKNOOPTE MAROKKAANSE BERBERS
SUPERIEURE KWALITEIT. 4,2 kg per m2,X^ I\A

met 22.500 knopen per m 2. VOOR J I per m 2.

Alle maten leverbaar!
Deze verkoop vindtplaats onderverantwoording van BUCO B.V. Hoizstraat 134/Straterweg 47 te Kerkrade.

Verkoopdagen: Donderdag 22 -29 December 9.00-12.30uur en 13.30-21.00 uur.
Vrijdag 23 December 9.00 -12.30 uur en 13.30-21.00 uur.

30 December 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur.
Zaterdag 24 - 31 December 10.00-16.00uur.

LET WEL: ALLEEN OP BOVENVERMELDE DATA ALLEI tapijten 50%KORTING
| HANDGEKNOOPTE MAROKKAANSE BERBERS f 124,- perm2

zoeken voor een relatie in de omgeving van^Btg Heerlen een ervaren, zelfstandige V

f TEKSTVERWERKSTER OF 1
TEKSTVERWERKER

voor de offerteverwerking
die kan werken met het programma wordperfect.

Heb je interesse in een baan met goede
perspectieven voor de toekomst en wil je werken
binnen een commercieel bedrijf, bel dan nü met

Keser Uitzendburo in Heerlen, Desirée Alzer,
tel.: 045-713120.

______{ Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren

VOOR ELK BEROEP

' m********s-m********w *
1

m

NAKAJIMA AX 80
Electron. schrijfmachine met 5 kb
geheugen om tekst in op te slaan. Tal
van functies, "__€ K7"% m. van ’ 840,-voor ./ Ut*Jj'nel. BTW
Extra 2 lintcass. n„ *

_
|C.

ter waarde van ’ 20,- unAllo!

, GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.
Beloning voor inlichtingen
van diefstal uitmijn auto op

Dit hoeft niet te gebeu-
ren als u een AUTOKLUIS
monteert in uw auto. In
deze kluis kan uw autora-
dio + papieren enz. veilig
opgeborgen worden. Bij
ons spec. prijs. Bij G.G.
Auto's en Shop. Heerenweg
286, Heerlen (grote weg
Heerlen-Brunssum).
Alg. MASSAGE door
charm. masseuses, van al-
les wat en nog veel meer!
045-228738 (Geen sex).
Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
riikosten. Bel Geleen 04490-
-45230. 24-uur service.
Bar-discotheek XENON
wenst u een prettige kerst
en nieuwjaar. Wij zijn ge-
opend do.-zo.: do. 8.00-1.00,
vr. 8.00-2.00, zat. 8.00-3.00,
zo. 8.00-1.00 u. Rijksweg-
Centrum 33, Geleen. Tel.
04490-55894.
PARAGNOST, medium
helderziende voor deskun-■ dige hulp in elke probleem-
situatie. Tel. 045-726301.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,. Schaesberg. 045-3.5921.

ESCORT Discreet met
Anja, Carmen, Mitha en
Marion. 045-311895.
KATJA privé en escort v.a.
/ 50,- ook voor paren van
11-23 uur, tel. 045-423608.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.
Buro ELVIRA bemidd. v.
privé-adress. Inschr. gevr.
045-419384.
Nieuw EVA en Elvira. Tel.
045-419384.
Privéhuis MICHELLE, de
mooiste tijden beleeft u bij
onze meiden!!! met Veroni-
que, Melanie, Joyce, Clau-
dia, Connie en Diane. Tel.
045-228481.

Joyce
is heet

06

320.321.65
50 et. p.m.

Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.
ESCORTSERVICE. Angje,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.
Privé ISA v. ’75,-. Ook
zondag (zaterdag geslo-
ten) tel. 043-214000.
MARISKA, Chamilla, Elly
en Petra. Tel. 045-224621.
The only way is up....
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313. Tev.
meisje gevr.

Club 2000
Heren opgelet! Nu 7 dagen
in de week open, ma. t/m
vr. 11-24 u., zat. en zon.
14-24 u. Rijksweg-Nrd.
22A, Geleen, 04490-
-42315, 24 en 31 dcc. geop.
11-18 u. Wij wensen ieder-
een prettige feestdagen.

Joyce
is ondeugend

06

320.321.65
50 et. p.m.

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

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24
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AUTOBEDRIJF J. EUSSEN 'RANS DALERSTRAAT 43 VOERENDAAL 04459-1677 j
_ _ -^

Over echte erotiek gesproken...
Eroslijn: 06-320.321.22

. 50 et.

JT meest Ty_f^C/
erotische l*}\J/{

kletslijn voor ***y*7r *
sexy-mensen. Na 21.00 uur
uitsluitend boven de 18 jaar.

06-320.322.22
50cenl per minuut

Nieuw in de E-9 bar, nieu-
we MEISJES, geopend
van maandag t/m vrijdag v.
14.00-2.00 uur, Santfoort
4, Thorn.

p.m.

Tieners
50 et. p. rnjn. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975. '___

Grijp je kans en laat je eens opwar-
men door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.

50 et/min.
06-320.323.01

Live - Live - Live - Live
Sex-Box

50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live
Flirt-üne 33, bel snel: 06-
-320.320.33 (50cpm). Di-
rect contact!.

Reis metANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.

Wil je me
voelen? Doe dan

je ogen dicht! 'ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Nieuw bij Yvonne, de hele
DECEMBERMAAND een
kerstsurprise ’ 75- all-in.
Voor onze gasten, onze
meisjes ontv. u nu in linge-
rie. Nieuwe meisjes aanw.,
ook 's zat. + zond. Tel.
045-425100.

Gay-Phone
Gemaskerde balletjes
06-320.322.06

Dag & nacht. 0,50 p.m.

WWwl
'lal moeite kosten om ze X
van je lijf te houden. Hou^je van een heet lijf bel^_C

&06 -320.324.9ÏT
fO-J"^ 50 centper minuut

Nobel ESCORT ma t/m I
vrij. va. 14 uur tel. 045-
-459597 alle mogel. aanwe-
zig!

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05 (
iiiheetjij

320.325.02 |
macaber

320.325.03
50 et. p/m

CONTACTBURO Lucie -
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
Kijkotheek VIDEOCLUB,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Prettige
feestdagen.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
lets nieuws bij JOLANDA,
privé. 04492-3198.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

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.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 U.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

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

Bel snel de
Babbelbox!

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

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

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

50 ct./min. 06-320.330.02
G
A
V

ANONIEM
Luister mee... naar wat

mannen vertellen aan
Marcel & André

06-320.320.21
Dag en nacht. 0,50 p.m.
Vertel vandaag jouw
homo-sexervaring aan

Marcel of André,
tussen 15.00 - 21.00 uur

020-204998. Gratis
Je lekkerste vrienden vind
je via Gay! Date! Live: 06-
-320.330.18! (50ct/m).

W_W_I)N
Nieuwsgierig naarwat anderen
beleven, 't Kan allemaal.
Spannend en opwindend. Ook
jouwverhaal is de moeite X
waard. 06- "W

320.324.70 _^
50 cent perminuut

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.
24/12, 25/12,31/12-88 ge-
sloten.
ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).
JUAN (mnl.) privé + es-
cort, dagelijks vanaf 10.00
u. Tel. 045-257283.

't
Stoeipoesje

06-
-320.325.11
320.325.11
320.325.11
320.325.11
320.325.11

50 et. p.m.

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

zn tweeën...
Babbellijn

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

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

06-320.330.03
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.

Sweetlips
06-320.320.50

Sabrina. 50 cent per min.

Hardsexü
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.
’0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

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, 'IOSE * SANDERS L

/ 5P"'"fQ_-32Qj3gS_Ii---J
fSIANADEKONINbSJII CAL L UP CL -B ■
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Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

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

Privé bij ANITA. Ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

Diana Escort
045-215113/

320905/321038
ledere dag van 9.00 tot

02.00 uur.
Ook in het weekend.

********************M********************"^ 4

zakenmensen wt
bij Buro venus voor ?

_ _
adressen. Zowel re. . ,
landelijk Inschr. v". a|( "vrouwen welkom- "Brunssum. 045-jg___J^
Privé bij MARK e" »
Tel. 045-223850. Na
u. Tevens escon^^
Nieuw NATASJA,
Betty Tev. kam. le
Tel. 045-2297ia__^-H

Joyce s
is sexi

320.3°21 $
so et. pji^jl

!!!De Live-Afspreek-Jji
Bel: 06-320'JV
(50cpm) Direct S-c*^
tact... __^1
ENGELTJE wac^ Jkerstman, ma. t/m A
23 u. Sittard 04jgg>^
Best in Town, BC-V* f.
heren, privé en esc
040-517097. _^/

Joyce
zit er bovenop

320.3°21 $
50 ct-j^g^-^

9
a
y hcontact-cl^

mannen, die op zoe
h
K
efjiS*'l<

een relatie kunt u D J
via 'n Cv06-320.322-^discretie verzgkgl>--|j
De NATIONALE J-itel. 013-321395 'per week geqggg^-^v
Club RUSTICA
Weyerstr. 9, 62y
West, tel. 04j^Jj>^

Sex RoVj
06-nr voor 50 cen^j320320|^

Escort-service a"'', I*J
326191 ma. t/m vrP
tot 04.00 u. -AIIC ■
aanw.

Love Liiî_f

Roos toch, hoe k^d*met twee wildyfTgn.kerels meerij"
06-32a3gg^

Spetters y-j06-320.330^120kanjerjM_il->^
Kanjers!06-320.330^Tatiana - SQcggJ^



„Wat de club Ajax aan Austria
betaald heeft en wat Gasselich
aan salaris kreeg, daar hield ik
mij buiten. Ik werkte alleen

sportj^TTOff)."
voor Ajax, ik heb aan Felix
nooit wat gevraagd", aldus De
Vos. „Ik doe geen gevaarlijke,
zwarte transacties. Ik kijk wel
uit. Pertinent nee. Ik heb aan
de zaak-Gasselich geen dub-
beltje zwart geld verdiend".

Maarten de Vos
ontkent rol in
Ajax-affaire

'Geen dubbeltje zwart geld verdiend'
DEN HAAG - Maarten de
Vos, directeurvan het bemid-
delingsbureau Inter Football,
spreekt in weekblad Voetbal
International van deze week
zijn betrokkenheid in het
zwart geld-schandaal bij Ajax
in alle toonaarden tegen. De
Vos werd vorige week met
drie oud-bestuursleden van
Ajax door de Fiscale Inlich-
tingen en Opsporings Dienst
verhoord omdat hij een be-
langrijke rol zou hebben ge-
speeld in de transfer van Fe-
lix Gasselich van Austria
Wien naar Ajax. Met name
die transactie was voor de

Fiod aanleiding om een on-
derzoek in te stellen naar een
mogelijk zwart geld-circuit
bij Ajax.

_ Sovjetrussische bok-
in de toekomst geld

j^nenin de Verenigde Staten.
Viktor Galajev, di-

f*ur van het in Moskou geves-e„ Persbureau Sovintersport.
Mijn woorden is reeds contact
Fu-ornen met een CanadeesL*au dat wedstrijden organi-
J^ Uit een groep van 24 bok-
P hebben Vitali Katsjanovski
[drievoudig Europees kam-rn zwaargewicht Aleksander
j»°ebkin de beste kansen op een
Pbaan als prof.

Russische
oksers slaan
munt uit

perestrojka

19.30 uur

Finaleraces
in Baarlo

rOl. maar benadrukt de spar-ree zijde van de ontwikkeling.
j, *ans om te trainen en tegen
'i es te boksers van de wereld uit

is erg aanlokkelijk",
Jrhij. Als verdere mogelijkheid
J\de perestrojka in de Sovjet-

»" noemde de directeur van
jPersbureau het meedoen van
K"shockeyteam in de Ameri-„ e profliga, de NHL. Wat het
l^al betreft: Sergej Andrejev

Prigoda zouden in 1989
k Zweden verhuizen. Brazi-

ise clubs hebben interesseKPinamo Kiev-ster Alexej Mi-
rlltsJenko.

>oebkin, die verscheidene ma-
ggen Arnold Vanderlijde in>g stond, werd in 1982 we-

"fampioen in München. Gala-
,2egt niets over het financiële

Louis Motké
overleden

HEERLEN - Oud-wereldkampioen Freddie Spencer maakt
volgend seizoen een sensationele come-back in de motor-
sport. Tast Freddie', begin dit jaar teruggetreden nadat hij
al twee jaar sukkelde met een armblessure, ondertekende
een éénjarig contract ter waarde van 1,5 miljoen dollar bij
Marlboro-Yamaha. Uitgerekend de aartsrivaal van het Hon-
da-team waarmee hij hij in 1983 en '85 de wereldtitel 500cc
veroverde. Een stunt waarmee Yamaha-teamchef Giacomo
Agostini het pijnlijke vertrek van regerend wereldkampioen
Eddy Lawson naar Honda wil compenseren.

Freddie Spencer
terug op circuit

'r £T ANTON - De Westduit-
■L^min Bittner heeft in het
fl Ve*\nr.kse Sankt Anton voor de
\\0

e keer in zijn loopbaan een
Vh Voor de wereldbeker ge-
jV n

eiv De 24-jarige onderoffi-
lV titeerde van het feit dat

tih pfavorieten, de Italiaan
Sjei?. en de 'Luxemburger' Gi-

i'H ''> er niet in slaagden te fï-

'Nr su, die als eni_e skiër in alle
Vn u

voor de wereldbeker
St" neeft behaald, won pre-
>dercc Jaar geleden in Hinter-Hrui^ v°or het eerst. Gisteren
Nrin n'J voor beide manches,Nrti. resPectievelijk 68 en 67

■7s gestoken waren, een
SV. seconden. Hij had bijna. oste„iv? tel voorsprong op de! ïC lJker Gstrein

ra?PPers faalden. Mare Girar-

' l'^etis h
te wÜdbeens een poortjeX'tge„ de eerste manche en was[> XnChakeld- Tweevoudig

J pkQtiba chl kamPi°en Alberto
f\, ' vijfde na de eerste man-

iv
dn de tweede beurt eenI \nPlSe Poging zich onder de

1 "Wt scharen. In het laatste
g e miste hij een hindernis.

' ';°k p-
i sd/V 1" Zurbriggen deed vanI „fste\Leken- Na een razendsnelle

M v^ch^ viel hij bijna na de1y dew e tweede, om zich toch%, r*e te kwalificeren. In de, h^__ e wereldbeker verkl-

Na het behalen van zijn derde we-
reldtitel ('B4, '86 en '88) schokte Ed-
die Lawson de motorsportwereld
door Yamaha de rug toe te keren
voor een miljoenen-contract bij
Rothmans- Honda. De ambitieuze
Agostini zon op wraak, klopte aan
bij toppers als Gardner, Mamola en
Magee, maar ving overal bot. Daar-
op toverde 'Ago' het konijn Spencer
uit de hoge hoed.

BAARLO - Het autospeedwaysgi
zoen in sportpark De Berckt ifl-
Baarlo wordt op tweede kerstdag {Jt
gesloten. Twee klassen, de FormußJ:
1 stockcars en de standaardklas^
beleven dan hun jaarlijkseapothS
se: de finale van het kampioeß
schap. De Kerstraces beginne;
13.00 uur. Bij de stockcars probe^S
de succesvolle Helmondenaar Pi£
Keijzer voor het eerste het baj£
kampioenschap op te eisen. Hij za
daarbij vooral op fel verzet van &
Limburgers kunnen rekenen. M^Ö
de la Roy uit Amstenrade zal traaJJ
ten zijn titel te prolongeren en ejrt
ander kanshebber isKoos Peters £3
Brunssum.
Minimaal veertig wagens melcfe
zich bij de start van de eerste raceji
de standaardklasse. In Baarlo %
men voorts de hot-rods aan bijt
Deze klasse staat in het teken var>J|
revanche. Vorige maand legde £,
Kuijpers beslag op de baantiJ^maar dat gebeurde pas nadat zij
grote rivaal Wim Peeters door 4
defect aan zijn wagen de stip
moest staken. Maandagmiddag ej
de koppositie van Kuijpers dan dj»
flink onder vuur komen te liggeig

Mönchengladbach
krijgt herkansing

FRANKFURT - De tuchtcommï.s-
sie van de Westduitse voetbalbond
heeft bepaald dat de compt
wedstrijd tussen Karlsruher S(
Borussia Mönchengladbach n
worden overgespeeld. Bovendien
mag Karlsruhe één Bundesliga- of
bekerwedstrijd niet in het eigen
Wildparkstadion spelen en moet de
club bijna negenduizend gulden
boete betalen. De thuisclub won de
wedstrijd op 19 november met 3-1,
maar Borussiaspeler Hochst.
werd vlak voor rust door een ui;
publiek geworpen voorwerp aai
oog geraakt. Hij viel geblesseei >Borussia eiste dat de wedstrijd-^u
worden overgespeeld of, liever (i^-
dat de punten bij het totaal
Mönchengladbach zouden woi
opgeteld. De tuchtcommissie i
veerde de straf met de opmei!
dat Karlsruhe voor gebrekkig,
scherming van de tegenstander \ljr-
antwoordelijk was.

Trainerscarrousel
t

HORN - Wiel van Ophoven | Bt
Hom stopt aan het einde van \ ;1
seizoen met zijn werkzaamhed n
bij Brevendia Stramproy. Trai; i
en club hebben besloten fe pi
overeenkomst niet te verleng^ ;

*r(ADVERTENTIE) g j
**********************************
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" Freddie Spencer (rechts) en Giacomo Agostini slaan volgend seizoen de handen in elkaar

Tal zet Timman
op zijspoor: 3-2

teerd. Opvallende nieuwkomer in
het circus is de veelvuldig Ameri-
kaans kampioen Bubba Shobert.
Hij tekende voor het Honda HB-
team.

De Koningsklasse van de wegrace-
rij gaat met de diverse opmerkelijke
transfers een interessant seizoen te-
gemoet. Uitgesproken favoriet is
het team van Rothmans-Honda dat
met Eddie Lawson en Wayne Gard-
ner (wereldkampioen '87) de toon-
aangevende rijders van de voorbije
jaren contracteerde. De concurren-
ten van Yamaha en Suzuki liggen
echter op de loer op te profiteren
van de tweestrijd.

Yamaha stelt Spencer, die afgelo-
pen dinsdag pas 27 jaarwerd, dus in
de gelegenheid aan zijn tweede car-
rière te beginnen. Dat Giacomo
Agostini niet helemaal gerust is op
de gezondheid van zijn publieks-
trekker, blijkt uit de diverse clausu-
les die in de verbintenis zijn opge-
nomen voor het geval Spencer nau-
welijks inzetbaar blijkt. Agostini
ljcht daarover een tipjevan de sluier
op: „Spencer alleen vorstelijk be-
taald als hij wereldkampioen
wordt".L vaderlandse profkorps.yng nadat hij zijn loopbaan

W beroepsrenner had afgeslo-
aV' Weef Motké nog actief in
5] Wielersport, onder andere
wh Veteraan en licentiehouder
C de NWB. Tevens was hij
0o aantal jaren hoofd- of cos-
Mo Sor van een amateurwieler-
Vjh^S- Zaterdag om elf uur
v^1 in de St. Hubertuskerk
rjstj Genhout/Beek de eucha-

plaats, gevolgdr de begrafenis.

- De vroegere wegkam-
t>r rn van Nederland bij de:°'s, Louis Motké, is op 70-ja-
Je leeftijd in het ziekenhuis
K . Maastricht overleden.
i^is Motké, die zowel een rij-
.e?zzak in Sittard alsook el-
L s in Limburg diverse meu-
d Zaken exploiteerde, behaal-
in ,^ee keer de nationaletitel:
w i940 en 1941. Beide keren
stt

s het circuit van Zandvoort
o Jdtoneel voor het toenmali- De Amerikaan, afgeschreven als

sportinvalide, nam in maart dit jaar
officieel afscheid van de motor-
sport, nadat een slepende peesbles-
sure in de rechterpols zijn carrière al
geruime tijd dwarsboomde. Na het
behalen van de unieke dubbelslag
(wereldkampioen 250- en 500cc) in
'85 ginghet bergaf met Spencer. Het
seizoen '86 ging de mist in door een
noodzakelijke operatie aan de rech-
teronderarm. Van een goed herstel
was nauwelijks sprake, want na zijn
titel drie jaar geleden veroverde
Spencer welgeteld 1 WK-punt: in jencer kan bij Marlboro Yamaha
'87 met een zevende plaats in het
Zweedse Anderstorp.

VANDAAG:

" SVTreebeek-RKHBSGirardelli en
Tomba glijden uit

HILVERSUM - Voor Jan Timman
zijn het in Hilversum letterlijk de
donkere dagen voor Kerst gewor-
den. De 37-jarige Amsterdammer
kreeg gistermiddag tegen de vijftien
jaar oudere Mikhail Tal zijn tweede
achtereenvolgende nederlaag te
slikken. Daarmee heeft de zevende
KRO-tweekamp voor de Nederlan-
der, die de eerste helft met een posi-
tieve score had afgesloten (2-1), een
desastreuze wending genomen. Met
nog\slechts één partij te spelen is de
kans heel klein, dat Tal, inmiddels
met 3-2 voorgekomen, zich de eerste
prijs van 18.000 gulden nog zal laten
ontnemen.

HAMBURG - Resultaten trekking Milt
wochslotto van gisteren. Trekking A: 5-6
13-19-30-35; reservegetal 37. Trekking B
2-14-26-29-37-44; reservegetal 4. Spiel '77;
4662702.

WK veldrijden
vrijwel zeker
naar Gieten

" ARNHEM - Loek van Wely won
in de derde ronde van de Europese
titelstrijd schaken voor junioren
van de Oostenrijker Raffi Topakian.
Van Wely staat in het klassement nu
op een gedeelde vijfde plaats. Hij
deelt die met onder meer Mark van
der Werf, die remise overeen kwam
met Michael Adams uit Engeland.
De Rus Drejev, de Noor Djurhuus
en de IJslander Thorhallson gaan
samen aan kop.

Net als het treffen van dinsdag gaf
de gang van zaken in de vijfde partij
te denken, vooral met het oog op de
veel belangrijker tweekamp in fe-
bruari te Antwerpen tegen Portisch.
Met wit koos Tal voor de derde keer
voor 1. Pf3. Er kwam een Engels
vierpaardenspel op het bord met
het ongewone 5. d4. Voor het ant-
woord hadTimman direct al twintig
minuten nodig. Na acht zetten druk-
te Tals secondant Bagirov zich nog
voorzichtig uit met: „Wit staat iets
beter".

spel, waarin een vrije e-pion en de
met veel bravour opgemarcheerde
koning een beslissende rol speel-
den. Op de 36e zet stond de Neder-
lander hopeloos verloren en gaf hij
op.

Vijfde partij: wit Mikhail Tal, zwart Jan
Timman. 1.Pgl _3, PgB-f6; 2. c2-c4. c7-c5; 3.
Pbl-c3, PbB-c6; 4. g2-g3, d7-d5; 5. d2-d4,
dsxc4; 6. d4-d5. Pc6-a5; 7. e2-e4. b7-b5; 8.
Pc3xbs, Pf6xe4; 9. Pf3-e5, LcB-d7; 10.
Pesxd7, DdBxd7; 11. Ddl-a4, TaB-b8; 12.
Pbs-c7 + , KeB-d8; 13. Pc7-e6+, f7xe6; 14.
Da4xas + . Dd7-c7; 15. Dasxc7 + ,KdBxc7; 16.
Lcl-f4 +.Pe4-d6; 17. 0-0-0. g7-g6; 18 Lf4-e5,
ThB-g8; 19. dsxe6, LfB-g7; 20. (2(4. g6-g5; 21.
Tdl-d2, g5xf4;.22. Lesxf4, TbB-b4; 23. a2-a3,
Tb4-a4; 24. Td2-c2, c4-c3; 25. b2xc3. Ta4xa3;
26. Kel-d2. Kc7-c8; 27. Lfl-g2. Lg7-f6; 28.
Kd2-e2, Lf6-g5; 29. Lf4xd6, e7xd6; 30. Thl-
bl, TgB-e8; 31. Lg2-d5, Lgs-d8; 32. Ke2-d3,
LdB-b6; 33. Tbl-dl, TeB-e7; 34. Kd3-e4, c5-
c4; 35. Tfl-f8+ ,KcB-c7; 36. Ke4-f5, zwart
geeft op.

rekenen op de steun van de Schot
Niall Mackenzie (zesde in het WK
'88) die van Honda werd overgeno-
men. Teammanager Kenny Roberts
van Lucky Strike Yamaha wist de
toppers Wayne Rainey en Kevin
Magee te behouden. Suzuki rekent
opnieuw op de Amerikaan Kevin
Schwantz, die in zijn tweede Euro-
pese seizoen ongetwijfeld nog beter
uit de voeten komt. Daarnaast heeft
Suzuki de door de wol geverfde
'Rocket' Ron Haslam gecontrac-

" KERKRADE - Het tegendoel-
punt van Roda JC 2 in het duel te-
gen de reserves van NEC (1-2) werd
niet gescoord door Van der Linden,
maar door topscorer Michel Haan.
Het was voor Haan de negende
competitietreffer dit seizoen.

" Armin Bittner, 'gelegenheidswinnaar' in Sankt Anton
einde hij het verschil met Girar-
delli tot drie punten. De 'Luxem-
burger' heeft de algemene leiding
en is voorlopig de beste in het sla-
lom-klassement.

" GRANVILLE - Arjan van Leeu-
wen won tijdens de derderonde van
de wereldtitelstrijd dammen voor
junioren in Granville van de Surina-
mer Koetoe. De andere Nederlan-
ders speelden gelijk: Wiering tegen
de Italiaan Raimondi, Mol tegen Ba
uit Ivoorkust. De Rus Koifman is
leider.

GIETEN - Gieten krijgt vrijwel ze-
ker de wereldkampioenschappen
veldrijden 1991. De Nederlandse
wielrenunie, KNWU, heeft besloten
Gieten als Nederlandse kandidaat
aan te wijzen. Naast Gieten waren
Sint Michielsgestel en Kijkduin in
de race. De toewijzing van de WK
aan Nederland moet overigens nog
gebeuren door de internationale
wielerbond, de UCI, maar de ver-
wachting is dat de WK in 1991 aan
ons land worden toegewezen.

Zes zetten later noemde Genna So-
sonko de witte stelling al heel ple-
zierig en nog weer iets later hoorde
het talrijke publiek Hans Ree zeg-
gen, dat Timman voor remise moest
vechten. Even kwam er weer hoop
in de Nederlandse schaakharten
toen Tal op de 21e zet koos voor
Td2, waar Le2 toch een stuk actie-
ver leek. Optisch gezien leek Tim-
man inderdaad de ergste problemen
achter zich gelaten te hebben. 'To-
venaar' Tal bleek echter dieper ge-
speurd te hebben. Hij wikkelde af
naar een uiterst rooskleurig eind-

(ADVERTENTIE) EK voetbal:
36 miljoen winst

BERN - De eindronde van het
Europees kampioenschap voetbal,
dat in juni in de Bondsrepubliek
Duitsland werd gehouden, heeft
een winst van 36 miljoen gulden'op-
geleverd, aldus de Europese voet-
balunie (Uefa). Volgens de organisa-
tie bezochten ruim 900.000 toe-
schouwers de wedstrijden, waar-
door het gemiddelde per wedstrijd
net iets boven de 60.000kwam te lig-
gen. Vier jaar geleden bedroeg de
winst bij de eindronde van het toer-
nooi in Frankrijk 21,7 miljoen gul-
den.

(ADVERTENTIE) ■
I RAMENDEUREN "INTERLAND"
IHommerterwe<^»^^Ho^

Smoke Eaters
test Amerikaan

Sasts^ ï ~ e Amerikaan Tim Driscoll fungeert vandaag als
latj Pejer van Smoke Eaters in de wedstrijd tegen het Belgisch
aftTiak team- I-)e Geleense ijshockeyploeg is op zoek naar een
tecentr r'sc°U. een 23-jarige aanvaller van 1,91 meter, kwamk Uit VOOr het Westduitse EV Stuttgart. De uit Boston af-
bij Pj t!gp Driscoll speelde in de Verenigde Staten onder andere

ghs Pinguins en Boston. Als hij vanavond (20.00 uur,
te ij; Drook) de test doorstaat, overweegt Smoke Eaters hem in
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Oefenvoetbal

Sport kort

Lotto

Turbo’s Tobsport door dik
bruynestyn

Van onze sportredactie
Valse verklaringen in strafzaak Vitesse
Administrateur
wilde het zelf
'even regelen'
Van onze sportredactie

ARNHEM - Vitesse is door de
tuchtcommissie betaald voetbal in
staat van beschuldiging gesteld. De
eerste divisie-club wordt verant-
woordelijk gesteld voor de valse
verklaringen die onlangs opdoken
in de strafzaak tegen NEC-aanvaller
Frans Janssen. Janssen zou op 18
september tijdens Vitesse-NEC te-
genstander Theo Bos in het gezicht
hebben getrapt. Tijdens de eerste
behandeling van de zaak-Janssen
werden schriftelijke verklaringen
opgevoerd van Theo Bos en Vites-
ses bestuursleden Karel Aalbers en
Rein Papenburg. Geen van drieën
bleek op de hoogte te zijn van het
bestaan van die correspondentie.

Volgens Vitesse-voorzitter Aalbers
was er sprake van een eenmansactie
van administrateur Jan van Wijk.
Aalbers: „Van Wijk had te maken
met een geweldige tijd- en werk-
druk. Hij heeft gedacht, nadat hij op
debewuste dag depost had geselec- 1

teerd: dat regel ik zelf wel even. Dat
is absoluut niet goed te praten, n i
enig begrip ervoor kunnen wij \vel
opbrengen".

Vitesse heeft inmiddels een onts
vergunning voor Van Wijk aange
vraagd. Aalbers gaat er van uit.aat
de zaak geen consequenties zal héb-
ben voor de eerste divisie-club.
reken erop dat de tuchtcommisiie
onze uitlegvan het gebeurde zal Ac-
cepteren en genoegen neemt met-de
maatregelen die wij intern al heb
ben getroffen", aldus Aalbers.
ontkent dat Vitesse Van Wijk
spreekverbod heeft opgelegd.

Of deKNVB ook stappen zal on<
nemen tegen Van Wijk, is nog niet
bekend. „Voorlopig richten wij
op de club, die hoe dan ook ver;
woordelijk is voor de verstrekte on-
juiste informatie", aldus tuchtcom-
missie-secretaris De Min.

Over de verhoren door ambte-
naren van de Fiod, die de laat-
ste maanden regelmatig bij
hem aanklopten, zegt De Vos:
„Die mensen doen hun werk.
Ik heb ze uitgebreid te woord
gestaan. Ik zie niet waar het
mis gegaan zou zijn. En als er
gesproken wordt over transfer-
gelden: ik weet er niets van, ik
betaalde niet, ik incasseerde
niets. Ik had en heb daar niets
mee te maken".
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