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ergelding voor verbod import Amerikaans hormoonvlees

VS belasten deel
van invoer uit EG
jSHINGTON- De Verenigde Staten zullen vanaf 1 januari
f9de invoer van produkten uit de Europese Gemeenschap
'asten met een heffing van honderd procent. De maatregel is. vergelding voor het door de EG afgekondigde verbod op
invoer van hormonen bevattend Amerikaans vlees. De EG
eft al aangekondigd dat ook zij weer met tegenmaatregelen
Vageren, waardoor het handelsgeschil gemakkelijk kan

boeien tot een handelsoorlog.

-.Amerikaanse beslissing treft 100
'°en dollar aan Europese goede-
J^enzelfde bedrag als de VS door
jJHtropese verbod denken te ver-
J*0-- Volgens de speciale handels-

van de VS, Clay-
.,'eutter, is het Europese invoer-°°d een „oneerlijke handels-

Laatregelen
" heffing die Washington heeft
S^kondigd betreffen de invoer

e '"-geblikte tomaten, tomatenpu-
,' Semengde alcoholische dran-

N'minder dan zeven procent al-. oploskoffie, rundvlees zon-
oot, vruchtesappen, bepaalde
Kensvleesprodukten en dieren-
airig. De maatregelen zullen gel-

den zolang de EG haar verbod op de
invoer van Amerikaans hormonen
bevattend vlees handhaaft.

Gezondheid
Het vleesgeschil duurt nu al meer
dan een jaar. De EG presenteert
haar verbod op de invoer van het
Amerikaanse vlees als een ant-
woord op druk van consumenten-
verenigingen, die zich zorgen maak-
ten over de mogelijke gevaren voor
de gezondheid.

Washington voert aan dat er geen
wetenschappelijk harde bewijzen
voorhanden zijn, die aantonen dat
de door de EG verboden groeihor-
monen schadelijk zijn voor de ge-
zondheid van de mens.

Cholesterolkliniek
in AZ Maastricht

Van onze verslaggever
Jj^STRiCHT - In het Acade-
öirn Ziekenhuis in Maastricht
W een 'cholesterol-polikliniek*.

r< JM za^ e komepde weken
lij; en geopend. Mensen in wier fa-
a c.e, hart- en vaatziekten voorko-
mt. _?ene<*en een leeftijd van vijftig
ten en er Soec^ aan hun bloed te
?ri

n onderzoeken op veranderin-
cj,:,1.11 de vetstofwisseling. Op ver-
ent de plaatsen in het land
''ek me*- plannen voor zon kli-
'oe bespeeld, ofzijn ze reeds in uit-
;enLn§> zoals in het Canisiuszie-

nüis in Nijmegen.

'akg Hein Wellens, hoofd van de
l.t^rü^P cardiologie van het Aca-
t_ i_Sch Ziekenhuis signaleert dat

«atste tijd, mede door de vele

aandacht die het probleem in de
media krijgt, veel mensen zich tot
de specialist wenden met de vraag,
het cholesterolgehaltevan het bloed
te meten. „Bij in totaal een kwart
van de mensen wordt een verhoging
geconstateerd-," zegt Wellens. „Wie
maar een klein beetje te veel heeft
krijgt een dieet, maar wieeen veel te
hoog gehalte heeft moet met een of
meer vrij nieuwe geneesmiddelen
worden behandeld."

De vraag wie er voor in aanmerking
komt is daarmee niet beantwoord;
bij de ene persoon is de verhoging
en de samenstellingvan devetten in
het lichaam minder riskant dan bij
de ander, maar een van de voor-
naamste criteria die worden gehan-
teerd is het antwoord op devraag, of
in de familie van de betrokkene
mensen worden aangetroffen die
voor hun vijftigste levensjaar ernsti-
ge problemen met hart en bloedva-
ten hebben gekregen.

Hetweer
BEWOLKT
tYankh.o.gedruk_;ebied boven
i 1-^ zorSt voor een zuid"

**chtp ke wind> waarmee
en vochtige lucht

b. VVo j aangevoerd. Er is veel
"^tet-J ng:' maar neerslag van
Pzw ?ls valt er niet- De wind
'ejid j .tot matig. In de och-
laar __" . nevelig met hier entu„r {"'«banken. De tempera-

ISfaa "aalt vandaag weer de 9
te *»W 4terwiJl de minimum-
lacht atuur voor de komende"l rond de 5 graden ligt.

Weer i"*^ informatie over het
°6-91,.!_.Limburg kunt u bellen

SS***
**>aanP' °8-48 onder: 16.35
Mo»r?p: 22-32 <"Ml-r: 11.32Sïo EN:
"»aanP_ °8-48 onder: 16.36*n°P= 23.42 onder: 11.42

Huishouding
Bovendien is niet elke verhoging
van het vetgehalte verontrustend,
het gaat veel meer om de totale vet-
huishouding in lichaam en bloed.

En bij dat alles moet in de gaten
worden gehouden dat men wel weet
dat een gewijzigde vetsamenstelling
tot problemen kan leiden, maar hoe
het komt dat de vaatwand zodanig
verandert dat er een gevaarlijke
combinatie gaat ontstaan, dat is nog
altijd niet bekend.

" Zie verder pagina 15

Gratis bellen met
de hele wereld...

ZWOLLE - PTT Telecommunicatie heeft een tele-
fooncel bij het NS-station in Zwolle buiten gebruik ge-
steld omdat, als gevolg van een technisch defect, van-
uit deze cel gratis met de hele wereld kon worden ge-
beld.
De politie van Zwolle ontdekte Eerste Kerstdag dat er
iets mis was met de apparatuur. Er stond op dat mo-
ment een lange rij Nederlanders van buitenlandse
komaf op hun beurt voor de telefooncel te wachten.
PTT Telecommunicatie heeft daarop meteen het ap-
paraat uitgeschakeld.
Hoeveeler gratis met het buitenland is gebeld heeft de
PTT niet kunnen achterhalen.

Uitgedunde Eerste Kamer achter invoering sofi-nummer
Steenkamp vindt boycot
slechte dag voor Senaat

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Een uitgedunde Eer-
ste Kamer heeft gisteren het groene
licht gegeven aan de invoei ing van
het sociaal-fiscaal nummer per 1 ja-
nuarivan hetkomend jaar.De gehe-
le linkse oppositie had het ingelaste
debat geboycot. Tegelijkertijd nam
de Senaat de Wet op de persoonsre-
gistratie aan. Dit ter, bescherming
van de privacy van de burger, die in
het gedingkomt door de samenbun-
deling van financiële en sociale ge-
gevens in het sofi-nummer.

Voorzitter prof. dr P. Steenkamp
van de Eerste Kamer reageerde
boos op de boycot door de linkse
oppositie. De Senaat maakte giste-
ren 'een slechte dag' mee door de
demonstratieve afwezigheid van-
PvdA, D66, PPR, PSP en CPN, al-
dus Steenkamp in een verklaring
die hij voorlas bij het begin van het
ingelaste debat. In zijn verklaring
waarschuwde Steenkamp verder
voor 'haastwerk' in de 'Kamer die
vanouds voor overijling moet wa-
ken.

De haast was volgens staatssecreta-
ris De Graaf (Sociale Zaken) en de
Sociale Verzekeringsraad nodig
omdat bij een latere afhandeling het
sofi-nummer niet meer per één ja-
nuari kan worden ingevoerd. Tot
woede van de linkse partijen in de
Senaat besloten CDA en VVD vori-
ge week onverwachts het Kerstre-
ces voor dat debat te onderbreken.
De linkse oppositie meende dat een
zorgvuldige behandeling van het
wetsvoorstel niet mogelijk was door
gebrek aan voorbereidingstijd.

" Een ongebruikelijk beeld gistermiddag in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, waar door
een boycot van de linkse oppositie tijdens het debat over het sofi-nummer ongeveer dehelft van de
banken onbezet bleef.

Rotzooi
Hij zegt het 'niet best' te vinden dat
de gemeenten te weinig aan het mi-
lieu doen. Echter: „Je kunt natuur-
lijk wel een wet maken, maar dan
moet je er wel voor zorgen dat men
die kan uitvoeren. Dat is momenteel
niet het geval. Vaak ligt dat ook aan
de bestuurlijke wil. Er ontbreken
geld, menskracht en studie. Nu het
ministerie mede voor die nieuwe
milieu-ambtenaren extra geld gaan
uitgeven, kan men aan het werk.
Dat er meer besteed wordt, is ook
terecht. Het is beter nu extra milieu-
ambtenaren aan te stellen, anders
moeten we over enkele jarentiental-
len miljoenen guldens uitgeven om
de rotzooi op te ruimen", zegt
Schreurs.

" Zie verder pagina 15

Voorlopige conclusie na onderzoek Inspectie

Behoefte aan meer
milieu-ambtenaren

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij de Limburgse ge-
meenten zijn zon zestig nieuwe mi-
lieu-ambtenaren nodig. Dat is een
voorlopige conclusie van een onder-
zoek van de afzonderlijke streekge-
westen in Limburg en de Inspectie
van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, gevestigd in
Heerlen. Regionaal-inspecteur ir
J. Schreurs heeft de eerste resulta-
ten van het gezamenlijk onderzoek,
uitgevoerd door een extern bureau,
desgevraagd bekendgemaakt.

Het inventariserend onderzoek
werd ingesteld omdat gebleken was
dat de gemeenten onvoldoende
technische mankracht en kennis in
huis' hebben om de milieu-proble-
matiek aan te kunnen.

Het werkvan de milieu-ambtenaren
wordt steeds uitgebreider. De enke-
le mensen die nu reeds dat werk
doen kunnen het, volgens Schreurs,
niet meer bijbenen. „Zij moeten
steeds meer vergunningen afgeven
en - later regelmatig - bijstellen. En
ook door het toezicht houden op de
bedrijven, wordt het pakket steeds
groter. Daarbij komt ook nog de
problematiek van het chemisch af-
val, de geluidhinder etc. De ge-
meente is op dezevlakken heel vaak
de eerst verantwoordelijke. Dat er
momenteel een structureel tekort
aan milieu-ambtenaren is, mag dan
ook wel duidelijk zijn", aldus
Schreurs.
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Door verhoging btu

Run op
waspoeder

Van onze verslaggever
HEERLEN - Als gevolg van een
btw-tariefsverhoging op waspoeder
heeft een aantal grootwinkelbedrij-
ven zich voorbereid op een run op
wasmiddelen. Met ingang van 1 ja-
nuari wordt de prijs van een pak
waspoeder gemiddeld twee
kwartjes tot een gulden duurder
door de btw-verhoging van 6 naar
18,5 procent. Momenteel kost een
pak waspoeder van twee kilo tussen
de zes en de acht gulden.

De Vendex-winkelbedrijven (onder
meer Edah) hebben extra voorraden
waspoeder aangelegd om de toe-
loop te kunnen opvangen. G. va..
Huisstede van Vendex meent dat de
prijsverhoging nog niet goed is
doorgedrongen tot het publiek.
„Maar als de consument 'wakker
wordt' verwachten we dat er de ko-
mende dagen veel extra pakken
waspoeder over de toonbank zullen
gaan".

Een woordvoerder van grootwin-
kelbedrijf Jan Linders in Gennep
denkt dat het zon vaart niet zal lo-
pen. De woordvoerder verklaarde
wel iets meer ingeslagen en ver-
kocht te hebben dan normaal. Maar:
„Mede gezien de verkoop van afge-
lopen week zal het hier wel bij blij-
ven".

Albert Heijn verwacht geen echte
hamsterwoede, maar wel een be-
hoorlijke stijging in de verkoop,
verklaarde een woordvoerster van
Albert Heijn.

" Zie verder pagina 15

Lichte aardschok
in omgeving Luik

BRUSSEL - In de streek van Luik,
heeft zich gistermiddag een lichte
aardbeving voorgedaan. Volgens
deskundigen bereikte die een
kracht van 3,8 op de schaal van
Richter. De lichte beving heeft,
voorzover gisteravond bekend,
geen schade aangericht.

Gebruikalcohol in verkeer

Jongeren geven
goed voorbeeld

Van onze verslaggever
MELICK - Uit gesprekken met dis-
cobezoekers is de verkeersgroep
van de Rijkspolitie Limburg tot de
conclusie gekomen dat jongeren
zich veel minder bezondigen aan
het alcoholmisdrijf in het verkeer
dan de categorie 30 tot 50-jarige
weggebruikers. „Onder de bestuur-
ders die met teveel alcoholhouden-
de drank op achter het stuur werden
betrapt waren opmerkelijk weinig
jongeren.Dat was voor ons een heel
frappante waarneming", zegt een
woordvoerder van de verkeers-
groep van de rijkspolitie in Lim-
burg.

" Zie verder pagina 15

Time: aarde
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het jaar

(ADVERTENTIE)

MET SUPERSTUNT-PRUZEN HET JAAR UIT!!!
o.a.
Herencolberts vanaf 99-
Herenjacks vanaf 49,50
Damesjurken en -pakjes vanaf 59,50
Dames-en herentruien vanaf 25,-
Echt lederen herenschoenen vanaf 49,50
Kinderjacks vanaf 29,75
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Dobbelman; All; Dash-3; Dixan; Super fosfaat-
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Wegens reorganisatie
starten wij vandaag va. 10.00 uur

Drastische
leegverkoop

Grandioze
afprijzingen

Kunsthandel L.B.K. b.v.
Promenade 11 155, Heerlen

Tel.: 045-711627

8* »♦»"« *3
[ MaismQnjiu ]
9 mode met meer charme A^ \y J W

f Maison Sonja RUIMT OP!!! I
F Kortingen van 10-50% 1
L Brigitte Bardot-jassen V2prijs J
ÖBn Dautzenbergstraat 34 Heerlen. Tel. 045-714787

auto caubo m *- <§>
Nu in onze showroom. De mooiste auto van Volkswagen

«e "GOLF MANHATTAN"
Kom kijken en zakendoen op '89 condities

Valkenburg 04406-15041 Mechelen 04455-1592/2271



strips en reportage

Luchtvaart-tekenaar heeft zijn ideaal bereikt

Thijs Postma
wil fotograaf
overtreffen

HEERLEN/HOOFDDORP— Luchtvaartspecialist/ont-
werper Thijs Postma (gebo-
ren in 1933) heeft na dertig
jaar zwoegen, zeven dagen
per week, twaalf uur per
dag, besloten in januari niet
meer 's avonds en in de
weekeinden te werken. Dat
wilde hij zich permitteren,
hij kön dat ook. Het magazi-
ne Luchtvaart heeft de con-
currentie uitgeschakeld en
de aanvragen uit binnen- en
buitenland voor het archief-
uitleenbureau (ruim een
miljoen onderwerpen) stro-
men binnen.

Zijn goauches verkopen, on-
danks een fikse prijsverho-
ging, zo goed dat Thijs voor
zijn volgende grote expositie in
het ABP-hoofdkantoor in
Heerlen, najaar 1989, compleet
(!) nieuw werk moet maken.
Thijs' nieuwste klant voor ar-
tist's impressions van vliegtui-
gen moet zelfs tot maart wach-
ten voordat er in Hoofddorp
een plaatsje vrijkomt aan de te-
kentafel. Postma's besluit staat
vast, ook voor deze lucratieve
opdracht zet hij zijn vrije uren
niet in.

Thijs was zes jaar, toen zijn va-
der hem meenam naar het dak
van het ouderlijk huis om op
die ochtend van 10 mei 1940 de
Duitse aanval op de luchtha-
ven Schiphol te zien. „Vanaf
dat moment was ik gek van
vliegtuigen. Ik kreeg het Duit-
se vliegtuigherkenningsboekje
'Kriegsflugzeuge' en begon de
foto's daaruit na te tekenen.
Vooral de Messerschmitt Bf-
-109, de Spitfire en de Russi-
sche Polikarpov 1-16 Rata fas-
cineerden me. Voor de Spitfire
heb ik altijd een zwak gehou-
den, zoals ik ook de Mc Don-
nell F-4B Phantom, mooi van
lelijkheid, en de Fokker D.XXI
als kinderen koester. In mijn
nieuwste boek met 44 van m'n
mooiste gouaches komen die
kisten ook allemaal terug."

" Met fotografische nauwkeurigheid geschilderd: twee Tupolev ANT-6 toestellen landen
als eersten op de noordpool. Een gebeurtenis in mei 1937, die dank zij de Vakbekwaamheid
van Postma zichtbaar is geworden

" Helaas afgebeeld in zwart-wit, maar nog fraaier in kleur is deze impressie van het
Christen Eagles Aerobic Flight Team van Thijs Postma

Souvenirs
Als twaalfjarige ging hij voor
het eerst de boer op metzijn te-
kentalent. „Met een vriendje
toog ik kort na de oorlog naar
de Dam. Ik bond een bord aan
een lantaarnpaal en begon met
krijtjes een tekening te maken.
Het vriendje haalde centen
op." Thijs maakte nog net de
lagere school af, maar daarna
moest er geld worden ver-
diend. „In de souvenirindus-
trie: 60 landschapjes per uur
schilderen. Hopeloos geestdo-
dend, als een gek langs die
stukken rennen en overal een
streek met de penseel doen. In
militaire dienst werd me de
kans geboden wat aan mijn
hobby te doen. Ik werd vlieg-
'ligherkenningsinstructeur. In
.iet leger deed ik tevens iets
aan archivering en tegelijker-
tijd bouwde ik mijn eigen ver-
zameling luchtvaartknipsels
en -foto's uit."

Terug in de maatschappij werd
Postma loopjongen bij een re-
clamebureau. Dat wereldje
boeide hem en hij was zo leer-
gierig, dat hij zich na enkele ja-
ren (in 1958) al kon vestigen als
zelfstandig reclameontwerper.
„Luierbroekjes en frisdranken,
dat werk. Tot ik tot mijn grote
vreugde in contact kwam met
John Block en Martin Schrö-
der, die met Martin's Air Char-
ter de basis voor Martinair
rondvluchten deden met een
De Havilland Dove. Ze vroegen
me een folder te maken en

daarna de hele publiciteit plus
de huisstijl voor hun bedrijf te
doen."

Dat was het begin van een der-
tigjarige carrière met als hoog-
tepunten de vliegtuigmidden-
platen voor het stripblad Pep
in 1962, tien posters van histo-
rische vliegtuigen voor de
KLM in 1972 en zijn eerste
boek 'Vermetele Vliegende
Hollanders (1975). „Dat was
een enorme klapper: er werden
32.000 exemplaren van ver-
kocht. Dat was nog nooit ge-
beurd met een boek over vlieg-
tuigen". Vier jaar later gingen
er 40.000 exemplaren (in de
verkoop en als geschenk) weg
van het Postma's jubileum-
boek bij het 60-jarig bestaan
van Fokker.

De grote Nederlandse lucht-
vaartmaatschappijen wisten
Thijs, die intussen in Hoofd-
dorp woonde, luttele kilome-
ters van Schiphol, eveneens te
vinden. Het 25-jarig bestaan
van Martinair werd begeleid
met dertien gouaches en een
boek van de hand van Postma.
De immer opduikende John
Block vroeg hem de huisstijl
voor het snel ter ziele gegane
Jetstar te ontwerpen en was er
eveneens als de kippen bij om
Thijs artist's impressions te la-
ten maken van de Boeing 727
en later de 757 van zijn wel suc-
cesvolle Air Holland. „ Als die
toestellen nog niet binnen zijn,
maar zon bedrijf wil er wel
mee naar buiten treden, dan
moet er een goed gelijkende te-
kening van de kisten komen.
Martinairs nieuwe 767, die nu
in bestelling is, heb ik ook ge-
maakt".

Monnikenwerk
Transavia ontbreekt niet in de
rij. Drie weken geleden ver-
scheen het eerder genoemde,
inmiddels 24e Postma-boek in
opdracht van Peter Legros
charterfirma. Op de voorkant
van 'De luchtvaartgouaches
van Thijs Postma' prijkt een
DC-6B met de door de kunste-
naar zelf ontworpen huisstijl.
Voor onze nationale trots is hij
op dit moment bezig met twee
opengewerkte 747-400's. „Die
KLM-kisten hebben 500 stoe-
len. Een monnikenwerk, want
die moet je allemaal, stuk voor
stuk, tekenen. Het ko^t ook
meer dan de ongeveer _0 pro-
duktie-uren, die normaal in één
goauche gaan zitten".

Die enorme detaillering is het
handelsmerk van Thijs gewor-
den. Voor hij ook maar een
streek op het zachte aquarelpa-
pier zet, worstelt de schilder
zich door werkteningen van
elk onderdeelvan een vliegtuig
heen. „Ik word uitvoerig ge-
briefed over zelfs de kleinste
zaken. Hoe.zit de vliegtuigkeu-
ken in elkaar en wie heeft dat
ding gemaakt, bij voorbeeld. Ik
bestel stukjes stofvan de vloer-
bedekking en de stoelbekle-
ding. Alles moet kloppen, an-
ders begin ik er zelfs niet aan".

„Schilderachtige afbeeldingen
van vliegtuigen kunnen erg
mooi zijn, maar er zijn er ge-
noeg van. Bovendien neigen ze
naar kitsch. Ik wil de fotografie
overtreffen; het werk wordt
daarom superrealistisch ge-
noemd. Bij een historisch on-
derwerp fotografeert mijn pen-
seel als het ware het verleden.
De gouachetechniek leent zich
daar uitstekend voor. Gouache
is een heel fijne plakkaatverf
waar je uiterst gedetailleerd
mee kunt schilderen.Door zijn
korte droogtijd wordt er een
enorm beroep op het techni-

sche kunnen van de kunste-
naar gedaan. Vloeiende, door-
gewassen partijen worden
daardoor al heel gauw strepe-
rig. Menig schilder raakt daar-
door ontmoedigd".

De sfeervolle wijze van schil-
deren mag dan een unieke po-
sitie hebben gegeven, het Post-
ma-archief is onontbeerlijk bij
zijn werkzaamheden. Met hulp
van echtgenote Marja en cor-
respondenten in onder meer
Japan, Rusland, Tsjechoslowa-
kije en Duitsland worden de
meest uiteenlopende lucht-
vaartonderwerpen via 3.000
boeken, duizenden tijdschrif-
ten, knipsels en artikelen, tien-
duizenden foto's, negatieven
en tekeningen opgeborgen in
een van de talloze kasten in
huize-Postma. Wil hij iets we-
ten over een Curtis P-40 Hawk
81 A-2, de bekleding van de
buitenkant van een oude Fok-
ker of de bombardementen in
de Eerste Wereldoorlog (bij
voorbeeld voor een landschap
ondereen historische kist), dan
is dat in een mum van tijd ge-
vonden.

" Thijs Postma, kenner en tekenaar van de luchtvaart l

Compleet
Aan het archief is een uitleen-
bureau verbonden, waar bij
voorbeeld kranten tegen beta-
ling een afdruk van het gewen-
ste onderwerp kunnen opvra-
gen. Marja verzorgt de uitleen.
„Hier, de originele kranten uit
New Vork van derecordvlucht
van Charles Lindbergh. En
moet je kijken: Jane's All the
World Aireraft, alle originele
edities tot 1920 plus fascimiles
uit onder meer 1909. Die heb-
ben ze bij Jane's zelf niet. We
kopen complete archieven op.
De mooiste aanwinst is wel ge-
weest die van de eerste Neder-

landse luchtvaartjournali
Henry Hegener. Een auto
boeken en 33 verhuisboxeni
met stukken".
Lezers van het tijdscW
Luchtvaart worden regelma
vergast op het vaak unieke
chiefmateriaal. Het zal, n8
actuele informatie over civi
en militaire luchtvaart, oni
twijfeld de basis zijn gewe
voor het bestendig voort!
staan van het maandblad. P
cies vijfjaar geleden begon»
uitgever Ten Brink uit Mepl
en Postma heel voorzie!*
met een proefnummer en sm
die tijd is het alleen maar bé
gegaan met het magazine.
1985nam Luchtvaart de and
Nederlandse bladen, Avia !
Vliegtuigparade, over. De op
ge van Luchtvaart bedraj
10.000 stuks en dat is, gezi
het toch vrij beperkte joun
listieke gebied, alleszins beV
digend voor uitgever en red
tic. „Een vetpot zal het bl
nooit worden, maar we mol!
niet klagen. Met deze pi"
goed ingevoerde medewerk'
kunnen we in elk geval e
dermate verantwoord prodD
maken, dat anderen niet ga*
ook iets zullen proberen".

Arno RuitenbeÉ
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recept h. meijer
Gebakken
knolselderij

Benodigdheden: 1 knolselderij van
ca. 600 g, mespunt zout, 50 g bloem,
2 eiwitten, 50 g paneermeel, 100 g
boter of margarine, Vz kg rijpe to-
maten, 1 fijngehakte kleine ui of
sjalot, 2 blaadjes verse basilicum

of peterselie, 1 el olijfolie, zout en
peper.

Verwijder van de knolselderij het
groen. Schil de knol en snijd deze in
plakken van V2cm dikte. Kook de
knolselderij ongeveer 3 minuten in
ruim kokend water met zout. Laat
knolselderij uitlekken en afkoelen.
Strooi in bord de bloem en klop in
een ander bord de eiwitten los.
Strooi in een derde bord het paneer-
meel. Haal de plakken eerst door de

bloem, vervolgens door het eiwit en
tenslotte door het paneermeel. Bak
de plakken op matig vuur in boter
goudbruin. Serveer de knolselderij
met een warme tomatensaus. Stoof
voor de saus de tomaten samen met
de ui ofsjalot, de basilicum ofpeter-
selie 20 minuten in de olijfolie op
laagvuur gaar. Wrijf door de zeef en
kook op laag vuur in tot een dikke
saus. Breng de saus op smaak met
zout en peper.
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de komieke coco panda en de roddeltante



nderzoek naar
Praktijken van
uivelindustrie
it HAAG - De Economische
I lrole Dienst gaat onderzoeken
j:e zuivelindustrie ondernemers1 heeft geboden voor een afna-

' 'pontract. De zuivelcoöperaties
!*n hun medewerking aan een°e'ijk onderzoek toegezegd.

? «ssecrtetaris Evenhuis (Econo-
'Jjhe Zaken) heeft dit gisteren
iOnoord op schriftelijke vragen

Schartman.-onding voor de vragen is een ar-
.' lri een vakblad. Daarin stond

Zuivelcoöperatie Melkunie in
lr.den ondernemers geld bood,ZlJ een afname-contract sloten,concern zou daarmee in België

rkte melkvan de NederlandseKt willen weren.cte aanleiding vormde een on-
?s gestai te campagne van le-

Unigro.

' c°ncern betrekt onder de naam
_.[;', zuivelprodukten uit België.
u °'e tijd nam Unigro zuivelpro-

af van Melkunie.J'buis is nietvan plan de voorge-
el afschaffing van de mini-

[sJPrijs voor melk op te schorten
JJg het onderzoek van de ECD

Grondlegger
hartchirurgie
overleden

- In Utrecht is afgelo-
_,f waterdag op 80-jarige leeftijd
'ei-, *~' van Nieuwenhuizen over-
nr de Tweede Wereldoorlog

o^l] Van Nieuwnhuizen de
ir legger geweest van de hart-
je rgie in Nederland. Ook was hij
v)„an de oprichters van deNeder-USe Hartstichting.

S'S h^ in 1947 de oPricriter Se"I n v Van de Landelijke Specialis-
reniareniging (LSV)- waarvan hijanë het voorzitterschap heeft

ges /ieuwenhuizen heeft zich ook
[„""nen om klinische geriatrie
ide eskunde specifiek gericht op
«lid6"1* erkend te krijgen. Hij is
itr j Van de Vereniging voor Ge-

_t dlleid heeft hij ook gekregen
Hg Jn uitspraak over de verzor-
einh ouderen- HÜ meende dat
'ijven, Uf\s-^en omgeving moesten

forrj„ °' DÜ hunkinderen moesten
e crT ondergebracht.
Ute l^^ heeft inmiddels in alle, te Plaats gehad.

Stookolie in Rijn
■T^NZ- TT-I ter h~ * een Nederlands schip
ferna '?ogte van het Westduitse An-
F Hii Ver ton zware stookolie in
lee ho fgeloPen- In verband hier-
Te -j "de Westduitse waterpoli-
fca ari je drinkwaterbedrijven ge-
iler u>Xira voorzlChtig te zijn met
r fïielrirf *^n'Naar de waterpoli-
r°tcn k

ging net om een duw"
Neen lnatie' die lek sloeg door-
'Kidd {

i
ler werd êeraakt- Het lek is

f be 2i gedicht en de brandweer
pidere zware stookolie te ver-

Prijs
De Staatsdrukkerij krijgt van Van
den Broek een maand de tijd om het
met decuratoren en de bankiersvan
het failliete KEP eens te worden.
Belangrijkste punt van onderhan-
delingen vormt de prijs die de SDU
moet betalen voor overname van
machines. De banken hebben onge-
veer negentig miljoen gulden in
KEP gestoken, en willen daarvan
rond de zestig miljoen terugkrijgen.
Maar de SDU vindt dat bedrag veel
te hoog.

Wanneer het tot een akkoord komt,
zal de SDU ook een deel van de 34
personeelsleden van KEP, die ha
het faillissement op straat zijn ko-
men te staan, in dienst nemen.
Drukkerij Elba zal waarschijnlijk
nog twee jaar lang de bij het pas-
poort horende visumboekjes mogen
produceren. Het bedrijf van de om-
streden drukker Baard kan in de
tussentijd omzien naar andere or-
ders. Zonder een dergelijke over-
gangstermijn zou Elba worden mee-
gesleurd in het faillissement van
KEP.

Banken
De banken zijn bereid de onderhan-
delingen met de Staatsdrukkerij
aan te gaan.Wanneer die besprekirt-
gen mislukken, kunnen ze alsnog
proberen hun financiële schade op
de overheid te verhalen via een juri-
dische procedure. Maar de banken
zien nogal op tegen een dergelijke
jarenlange juridische strijd, erken-
deeen woordvoerder gisterochtend.

Onduidelijkheid bestaat er nog over
de nieuwe prijs van het paspoort.
KEP was altijd gebonden aan een
maximumprijs van ’ 27.50 per stuk.
SDU-directeur Peters wilde niet in-
gaan op geruchten dat hij zich niet
aan dat bedrag hoeft te houden.

Uitvoerend Comité
PLO steunt Arafat

BAGDAD - Het Uitvoerend Comité
van de Palestijnse Bevrijdingsorga-
nisatie PLO heeft na een drie dagen
durend beraad in de Iraakse hoofd-
stadzijn steun uitgesprokenvoor de
uitlatingen die PLO-leider Yasser
Arafat in Genève heeft gedaan.
In het communiqué „herbevestigt"
het leiderschap van de PLO „dat de
toespraak van broeder Arafat voor
de speciale vergadering van de Ver-
enigde Naties in Genève en zijn
persverklaring daar in lijn zijn met
de besluiten van de Palestijnse Na-
tionale Raad PNC".

Arafat zei gisteren in Bagdad nog-
maals, verheugd te zijn over het her-

vatten van de contacten tussen de
PLO en de Verenigde Staten. „Inprincipe staan wij niet tegenover Is-
raël. Wij staan tegenover de onbe-
perkte steun die het land krijgt van
zijn strategische bondgenoot, de
VS". De PLO-leider deed zijn uitla-
tingen bij de legging van de eerste
steen voor een Palestijnse ambassa-

de in Bagdad.

In het slotcommuniqué veroordeelt
het Uitvoerende Comité de dissi-
denten die de speechvan Arafat van
de hand hebben gewezen als ver-
raad van de Palestijnse zaak. Het
hoogste uitvoerende orgaan van de
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie

heeft ook besloten een juridische
commissie op te richten die richtlij-
nen moet opstellen voor de vorming
van een voorlopige Palestijnse rege-
ring-in-ballingschap.
Het comité verwierp het Israëlische
plan om in de bezette gebieden
plaatselijke verkiezingen te houden
en die gebieden een beperkte vorm
van autonomie te verlenen. Volgens
persberichten in Israël vormen de
plannen de kern van een nieuwe
vredesinititatief dat premier Yitz-
hak Shamir -binnenkort zal lance-
ren. In het Palestijnse slotcommu-
niqué worden de Israëlische voor-
nemens „verworpen en veroor-
deeld".

KEP failliet Interim-manager Van Dijk neemt ontslag

Paspoortorder gaat
naar Staatsdrukkerij

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De Staatsdruk-
kerij krijgt in principe de op-
dracht voor het produceren
van een nieuw Nederlands
paspoort. Het bedrijf moet wel
binnen een maand voldoen
aan een reeks voorwaarden,
waarvan overname van een
deel van KEP de belangrijkste
is. Dat is de kern van een in-
tentieverklaring die minister
Van den Broek en de Staats-
drukkerij (SDU) zullen afslui-
ten. Het Schiedamse bedrijf
KEP, dat meer dan twee jaar
aan de paspoortorder werkte,
is gisteren door de Rotterdam-
se rechtbank failliet verklaard.

De SDU zal het door KEP ontwik-
kelde procédé proberen geschikt te
maken voor massaproductie van
paspoorten, bevestigde SDU-direc-
teur C. Peters gisteren desgevraagd.
Eén van de redenen voor minister
Van den Broek om eind november
met KEP te breken, was juist dat
het bedrijf er maar niet in slaagde
op grote schaal foutloze paspoorten
te maken. Het faillissement van
KEP was na het besluit van de be-
windsman niet meer te vermijden.
Interim-manager VanDijk vanKEP
heeft gisteren ontslag genomen.

Voorzichtige reactie partijen op mogelijke dialoog

Regering in Chili wil
met oppositie praten

SANTIAGO - De militaire re-
gering in Chili heeft laten we-
ten bereid te zijn tot een ge-
sprek met de oppositie over
politieke hervormingen. Het is
voor het eerst sinds de neder-
laag van generaal Pinochet in
een referendum over zijn aan-
blijven dat de junta bereid is
tot overleg met zijn tegenstan-
ders.

Minister Carlos Carceras van bin-
nenlandse zaken gaf maandag-
avond een verklaring uit waarin hij
drie leiders van de oppositie uitno-
digt voor een bijeenkomst op 3 ja-
nuari om te praten over de overgang
naar een democratie na 15 jaar mili-
tair bewind. „De regering wil nog-
maals laten blijken bereid te zijn te
overleggen met leiders en democra-
tische groeperingen over het insti-
tutionele proces wat nu aan de gang
is", aldus Caceras.
De oppositiepartijen die er geza-
menlijk in slaagden om Pinochet op
5 oktober een nederlaag te bezor-
gen, eisen verregaande hervormin-
genvan de grondwet, die de militai-

ren volgens hen teveel zeggenschap
geeft na de overdracht van de macht
aan een burgerregering in 1990.

Weer strijd
in Suriname

PARAMARIBO - In Suriname lij-
ken de gevechten tussen het Natio-
nale Leger en de opstandelingen te
zijn opgelaaid. De Surinaamse
staatsradio berichtte gistermorgen
dat er in de grensplaats Albina ge-
schoten werd.

Een niet met name genoemde mili-
taire functionaris zei dat het leger-
kampement in Albina, ongeveer 145
kilomter ten oosten van Paramari-
bo, tegen half elf is beschoten. Het
dagblad de Ware Tijdmeldde, onder
aanhaling van een militaire woord-
voerder, dat de plaats maandag met
automatische wapens is aangeval-
len vanuit een vliegtuig. Het toestel
verdween nadat Surinaamse solda-
ten het vuur beantwoordden. Er is
geen melding gemaakt over even-
tuele slachtoffers.

De uitnodiging, gericht aan het Uit-
voerend Comité van de uit 17 partij-
en bestaande alliantie van opposi-
tiepartijen, sloot deelname van de
uiterst-linkse partijen aan het ge-
sprek uit. De Chileenseregering liet
weten dat aanvaarding van de uit-
nodiging zal worden geïnterpre-
teerd als een erkenning van de hui-
dige grondwet diein 1980 in een om-
streden referendum werd goedge-
keurd.

'Ongelukkig'
De oppositie reageerde vooralsnog
voorzichtig op een mogelijke dia-
loog. „Ik betreur de verklaring, die
ik als ongelukkig beschouw", zo zei
Patricio Aylwin, woordvoerder van
de alliantie. „De gestelde voorwaar-
den zijn niet goed. We moeten be-
zien of we onder deze voorwaarden
de uitnodiging zullen aannemen".

Een woordvoerder van de onlangs
opgerichte Breed Socialistisch
Links Partij (PAIS), waar ook leden
van de verboden communistische
partij van Chili deel van uitmaken,
zei dat het bewind tracht de opposi-
tie verdelen door de communisten
van de besprekingen uit te sluiten.

Burgemeester gaat er niet bepaald op achteruit
'Gouden handdruk'
voor Smallenbroek

Van onze correspondent
DRACHTEN - Mr B. Smallenbroek,
nog een week burgemeester van
Smallingerland, heeft wel degelijk
een 'gouden handdruk' gekregen
van minister Van Dijk van binnen-
landse zaken. Hoewel Van Dijk dit
afscheidsgebaar ontkent, heeft
Smallenbroek bij herhaling laten
weten dat de door hem bedongen fi-
nanciële voorwaarden de bestaande
wachtgeldregeling ruim te boven
gaan. De Volkskrant heeft becijferd
dat Smallenbroek tot zijn VUT-leef-
tijd (62 jaar) ruim een kwart miljoen
gulden meer tegemoet mag zien.

Op zich was het al curieus dat Smal-
lenbroek, die zelf ontslag heeft ge-
nomen, toch aanspraak kon maken
op de bestaande wachtgeldregeling

voor ambtenaren. Duidelijk werd
dat de advocaat van Smallenbroek,
mr Mentink, dagenlang onderhan-
deld heeft over de definitieve tekst
van de wachtgeldregeling. In een in-
terview zei Smallenbroek op 6 de-
cember over het met Van Dijk be-
reikte akkoord: „U denkt toch zeker
niet dat ik genoegen neem met de
gewone wachtgeldregeling?"
Volgens de normale procedure had
Smallenbroek in de eerste drie

maanden na 1 januari recht gehad
op 93 procent van ’ 10.800, daarna
negen maanden 83 procent, vervol-
gens vier jaar. 73 procent en ten slot-
te, tot aan zijn pensionering, 70 pro-
cent. In moeilijke gevallen bepaalt
de wet echter dat deKroon een bur-
gemeester een uitkering kan toe-
kennen die „mede in verband met
de duur van de ambtsvervulling re-
delijk is te achten". Van Dijk kon
Smallenbroek dus elke uitkering

toekennen, die hij maar wilde
De Volkskrant berichtte dat Smal-
lenbroek, in tegenstelling tot de bo-
venstaande regeling, de eerste twee
jaar zijn volledige salaris krijgt en
de daarop volgende zes jaar93 pro-
cent daarvan. Pas in het negende
jaar zou dat 70 procent bedragen.
Tevens zou de burgemeester met
Van Dijk zijn overeengekomen dat
hij pensioenrechten blijft houden.
Op basis van zijn jaarsalaris levert
alleen al dieafspraak Smallenbroek
jaarlijks een voordeel van zon tien-
duizend gulden op.

Al met al zou de binnenkort werklo-
ze eerste burger van de gemeente
Smallingerland er financieel dan
ook nauwelijks op achteruit gaan.
Gevraagd om een reactie zegt Smal-
lenbroek geen commentaar te leve-
ren op berichten in kranten over
zijn inkomsten.

binnen/buitenland

chandaal rond
conservatieven
in Engeland
Van onze correspondent

?NDEN - In Groot-Brittan-

' 's een reeks besloten ven-
'°tschappen ontmaskerd,
tormee de Conservatieve re-

belastingvrij tien-en miljoenen aan geheime
"tenkingen binnenhaalde. De

werden ge-
cht in 1949.
8 oppositie, Labour, sugge-
*rt dat de Conservatieven op
■*e wijze miljoenen guldens

."} de belasting hebben ont-ll ?kken. De Labour-woord-
i>erder voor Financiën vraagt
'■fiscus een onderzoek in teejlen naar de legaliteit van dee»astingvrije' schenkingen.
"
le* bestaan van de BV's is ont-
«d in het dagblad The Inde-
i-ident. Ze waren zo geheim
'f' zelfs de constervatieve par-
lvoorzitter Peter Brooke er

weet van had. Penning-
mester Lord MacAlpine heeft" bestaan van de BV's toege-ven. Maar hij ontkent dat er?rake is van belastingontdui-

Angola biedt
leden UNITA
amnestie aan

LISSABON - Het parlement in An-
gola heeft besloten amnestie toe te
kennen aan de ledenvan de verzets-
beweging UNITA. Voorwaarde
voor de amnestie is dat de verzets-
strijders zich overgeven, afzien van
verder geweld en helpen bij de we-
deropbouw van Angola. De amnes-
tie gaat februari volgend jaar in en
zal een jaarvan kracht zijn.

Een woordvoerder van UNITA, de
Nationale Unie voor de Volledige
Onafhankelijkheid van Angola,
noemde het aanbod „niets nieuws".
Volgens de zegsman zullen de An-
golese opstandelingen hun strijd
voortzetten totdat de regering in
Luanda zich bereid verklaart tot
rechtstreekse onderhandelingen.
Vorige week tekenden Angola,
Cuba en Zuid-Afrika een vredesak-
koord dat onder meer voorziet in de
terugtrekking van de Cubaanse mi-
litairen uit Angola. UNITA is niet
bij de vredesonderhandelingen be-
trokken geweest.

Veel vermisten
na zinken boot

DHAKA - Op de Dhaleswari rivier
in Bangladesh zijn waarschijnlijk
honderden mensen verdronken na
een ramp met een veerboot. Vol-
gens de politie worden er meer dan
250 mensen vermist. Er zijn inmid-
dels vier lijken geborgen en 25 men-
sen slaagden er zwemmend in de
wal te bereiken. Er is nog geen
spoor van de overige opvarenden.

Het ongeluk gebeurde bij Munshi-
ganj, in centraal Bangladesh. De
veerboot werd van achter aangeva-
ren door een vrachtboot en sloeg
daarop om. Inmiddels worden po-
gingen in het werk gesteld het vaar-
tuig te lichten.

Vijf miljoen
voor Armenië

DEN HAAG - Op het gironum-
mer dat is opengesteld voor het
door een aardbeving getroffen
Armenië is inmiddels vijf mil-
joen gulden binnen. Dat heeft
het RodeKruis gisteren meege-
deeld.
Vanaf Schiphol is gisteroch-
tend een door het Rode Kruis
gecharterd vliegtuig recht-
streeks naar Jerevan vertrok-
ken, met aan boord 5.000 de-
kens, 9.000 slaapzakken, 400
kooksets en 300 tenten met bij-
behorende allesbranders. De
waarde van deze lading be-
draagt ongeveer een miljoen
gulden. Dit werd gefinancierd
uit de opbrengst van giro 797.
Nu de eerste levensreddende
hulpfase is afgesloten, bereiden
de hulporganisaties in overleg
met de Russische partnerorga-
nisaties voorstellen voor om in
de komende maanden te voor-
zien in de opvang en provisori-
sche behuizing van de naar
schatting 500.000 daklozen in
het rampgebied.
Het officiële dodencijfer van de
aardbevingsramp staat nog al-
tijd op 55.000. De autoriteiten
willen nog geen definitief do-
dencijfer bekendmaken omdat
er nog dagelijks lijken van
slachtoffers geborgen worden.
Meer dan 10.000 gewonden
worden nog verzorgd in zieken-
huizen.

PUNT UIT
Gedood
" Bij een overval op een huis
in de zwarte woonstad Soweto
bij Johannesburg zijn maandag
vier mannen en een vrouw
doodgeschoten. Volgens de po-
litie heeft de moord waar-
schijnlijk een politieke achter-
grond. Eén van de slachtoffers
was een zwarte politieman. De
afgelopen weken is er een reeks
aanslagen gepleegd op zwarte
politie-agenten die door radica-
le zwarten als collaborateurs
met het blanke minderheidsbe-
wind worden beschouwd. De
regering in Pretoria stelt de
zwarte nationalistische bewe-
ging African National Congress
(ANC) verantwoordelijk voor
het geweld.

Justitie
m De rechterlijke macht krijgt
er komend jaar 160 arbeids-
plaatsen bij. De blokkade op het
aantal personeelsplaatsen voor
1989 is komen te vervallen. Dat
zijn minister Korthals Altes
(Justitie) en de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak
overeengekomen. De formatie
van de rechterlijke macht groeit
daarmee van 6.420 naar 6.580.
Tegen de achtergrond van de
huidige feitelijke bezetting kan
er zelfs worden gesproken van
een toename van 280 plaatsen
aldus Justitie en de vereniging

Vossejacht
" Engelse dierenbeschermers
hebben in groten getale gepro-
beerd op verschillende plek-
ken de traditionele vossejacht
opTweedeKerstdag te versto-
ren. De Vereniging van Jacht-
saboteurs, die haar 25ste ver-
jaardag vierde, zette valse
sporen uit en blies op eigen
jachthorens om de jachthon-
den van de wijs te brengen. In
Guildford, ten zuiden van Lon-
den, mengden activisten met
borden zich onder de toe-
schouwers, en begroetten de
rood gejaste jagers op hun
paarden metboegeroep en leu-
zen als 'Tuig!' Op de borden
stonden leuzen als 'Stop deze
bloedige wreedheid' en 'Jagen
is een misdaad, geen sport.

Referendum
" Het Electorale Hof van Uru-
guay heeft beslist dat tegen-
standers van een wet uit 1986
voor amnestie voor leger en po-
litie genoeg handtekeningen
hebben vergaard om een refe-
rendum over de wet te houden.
Het referendum zal waarschijn-
lijk in april worden gehouden.
De wet waar het om gaat, ver-
biedt de strafvervolging van le-
den van het leger en de politie
die worden beschuldigd van
schendingen van de mensen7
rechten, in het bijzonder onder
de militaire dictatuur van 1973
tot 1985.

Protest
" In Khartoum. de hoofdstad
van Soedan, zijn gisteren tal-
rijke inwoners de straat opge-
gaan uit protest tegen de jong-
ste verhogingen van de prijzen
die de regering heeft afgekon-
digd. Dat heeft het Egyptische
persagentschap MENA bericht.
Ook in het nabij Khartoum ge-
legen Omdurman zou zijn ge-
protesteerd. De prijsverhogin-
gen, die dinsdag van kracht ge-
worden zijn, betreffen voorna-
melijk de eerste levensbehoef.
ten. Zo is suiker zes maal zo
duur geworden.

Braille
" Britse geleerden zijn bezig
een braille-systeem te ontwik-
kelen waardoor blinden met
behulp van hun voeten het
trottoir kunnen aftasten en
kunnen 'lezen' welke obsta-
kels zij moeten vermijden,
waar de bushalte is, enz. Het
onderzoek wordt verricht in
opdracht van het Laborato-
rium voor Onderzoek van Ver-
keer en Wegen in Crowthorne,
ten zuidwesten van Londen.
Een van de problemen is te
vermijden dat de op het trot-
toir aangebrachte aanwijzin-
gen een hinderpaal vormen
voor andere gehandicapten,
zoals rolstoelgebruikers.

Doodstraf
" De doodstraf is ook in het
nieuwe ontwerp voor het Sov-
jetrussische strafrecht behou-
den gebleven. Dat heeft het of-
ficiële persagentschap TASS
gisteren bericht. TASS beroept
zich op de plaatsvervangend
voorzitter van het Opperste Ge-
rechtshof, Aleksandr Filatov.
Volgens Filatov kan de dood-
straf uitgesproken worden te-
gen mensen die zich schuldig
hebben gemaakt aan verkrach-
ting van minderjarigen of aan
sommige 'speciale gevaarlijke
misdaden tegen de staat. Min-
derjarigen,vrouwen en mensen
boven de zestig kunnen niet
met de dood worden gestraft.
De langste gevangenisstraf zal
volgens Filatov worden terug.-
gebracht van vijftien naar tien
jaar.

De eerste-minister van Japan. Noboru
Takeshita (midden voorgrond), wijzigde
gisteren zijn kabinet ingrijpend. Takeshita
verv\...'j driekwart van dc regeringsploeg.
Op het ministerie vanfinanciën komt Tatuo
Mnrayama. Hij werd zaterdag al benoemd
als opvolger van Kiichi Miyazawa die we~
geils een beursschandaal moest aftreden.
Het is dc eerste wijziging in dcregering van

Takeshita sinds hij vorig jaar november
Yanushiro Nakasone als premier opvolgde.
De meerderheid van de ministersposten is
in handen van vertrouwelingen van de pre-
mier. De populariteit van premier Takeshi-
ta daalde in december sterk door een om-
streden belastinghervorming. Zaterdag
hechtte het parlement echter zijn goedkeu-
ring aan de maatregelen.

(ADVERTENTIE)

GRANDIOSO
WAT EEN OPRUIMING!
10 tot 60%
KORTING

op alle schoenen
wssmsto dames 10 tot 20%

heren , .«
kinder KOltllllj

Restanten vanaf 139,-

SCHOENMODE
CRIJNS

Kouvenderstraat 49
HOENSBROEK

P^^----—___ (ADVERTENTIE)

IÈIIiIÏÈhM&i'JAÉIH■ 9t 1J__ A _"_■ _V _. f__i ■If mmo\\ i .nul _rii MËÊfmiMin

PPPaöE -"#■ "FITNESS"
! i^yjr *" ■» r Donderdag 29 december
\ *^V t,^ *■- jjt van 15.00 tot 21 .00 uur.

«Ssr£|*sï!__—■_____ >nV Twee deskundigenvan het
IU P^'B I 'KEmER-DEMONSTRATIETEAMIl _-__ %\f -er demonstreren de verschillende toestellen.

" ■ 'VLuj. =j? -J^J^i^r Zij adviseren ven
"""^ sj}r WJmW beantwoorden al

rt»i«r«, Jë"^-* ■». uw vragen.
S**OtlTSPECIALIST !«£_■-___■

m^s^Z<fs$mr Heerlerbaan 273 Heerlen
pand DECOM Tuinmeubelen
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De Hema haalt dit jaarnog
éénkeer allesuit ackast.

Pakmet'lOO witte servetten. Eénlaags.
Synthetisch kinderdekbed. _-~ Sterk absorberend. 33 x 33 cm.

-ft» __." 'lOffff' jfc^ - \ ÜB- ,
vanaf 1775

Katoenen baddoeken. In streep-en ■ Jp: W ■% m^^^mm 22iï5 __.__.■
fantasiedessin. 50 x 100 cm. Stretch badstof hoeslakens.

„f^S^-i^3
*■■^ÊÈÈÈÊÊÈÊP®>%'■ Stijlvolle keuken.

RVSpa^T' -abM-iDi jjß: ij /A // vanafs^
Geschikt voor gasen electra. ____.HH IM <1 ,✓

_ r.~ '_. .
Steelpanol6cm 21r*r 16.75 Ifll ■'! Katoenen dam^slips. [.iiversemotó-

Fluitketel I len'kleuren en dessins- Mt 3448-P*
Kookpan 016 cm -29^24.75 ' - Jf 3 verPakt
Kookpan 018 cm 33^27.75 jf
Koekepan 0 20 cm 3§^3-_0.75 // ’
Öi"__i i P^

'WÊfo,.'" ..iiü inriiwtiiw^ffmffiwfiwwaï^ \\__V __J__7 /Il _»_// ~I^^S1 f j ____ _F
_________ N>^ W / V S:»__P*f -^ P- ''"^ VECQS *

B » O
____

J_r I _____ft? y __J^P*^
__ ..... _

~"j

____hflj_ÉÉ___H_______fl ___*_l-*___. ÉIfHÉÉUP^ 9_____^f^^l °Pa^e Weding voorzien S_
flame, egaal wit en heider gedraaid. _Blr^^__B^7if*Tg*'a_r-_F ttH IlltlTllTtcr-_s_tt___^_rß vaneenpaarslabel _

2
Alle reden om in 1988 nog een keer langs tekomen, want waar andersvind je serviesgoed voorzon prijs? e

Modern dessin, vaatwasmachinebestendig. Ook volgend jaar in onze collectie, dusu kunt altijd aanvullen. f<a

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld U

I
_«ö&'«.--:.v¥-.->:->x-:v:-L'; :01-;■:.■:-:«":-:■ :-:":-:■:":-:■:■:■:■:-:-:■:■:-¥-:"?.■::: :■: i

De laatste stunt van 1988
Marca luidt het jaaruitmet

ABNORMAAL
uArc

KORTINGEN
___L ------ _-_LMf _wrtiK-_------_ ÉSjl
LI II Jpp^klii

__^^Pf^^^^^^B ___t -* i^f^^»^*-''^'^'_/'T^^Byir' _B

fll»''^'*VV^K^V'.^''lv^W^^|#y-.,r^.*^Vl^B _tf'.*J v^'>.r«^___-v*-.t>'^.'<i^' .*frf.>]gr'<?'t?mfYy l. £jmm?»i'-:i?i'ïmm\

fIVAV'iV-^>ï;2iiÉiilM^^^ __^'?".'.■'.' ■r">'' '_ _■ B"'^.." Vk_/_v':':.^__B
;" t/» *-_; *"*.__f^__K' ''-Xv>'- ..v..^.-»)V.'iljHHp»;V«'»_,?'"rï^B KT_V,;'_____r m9^

leukste mode is nti spot-
goedkoop. Let op: deze stunt

W M duurt slechts enkele dagen.

Club RUSTICA. In onze
druk bezochte club vragen
wij nog enkele gastvrou-
wen, v.d. Weyerstr. 9. Kerk-
rade-West., 045-412762 of
215876.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Gevr. TAXICHAUF-
FEURS voor dag en nacht,
liefst enige ervaring. Hee-
renweg 267, Heerlen.
MEISJES gevraagd voor
excl. bar. Halen/brengen,
tel. 045-244240/241592.

Gevr. ELEKTROMON-
TEURSvoor langdurige in-
dustriële projecten in bin-
nen- en buitenland, ECM
Heerlen 8.V., Burg. v.
Grunsvenplein 10, 6411 AT
Heerlen, tel. 045-718877.

Wie met 2 rechterhanden
en kennis van electrisch
LASSEN wil montaeewerk
doen. Vast werk, lt. 25-30 jr.
F. Straten. Eykskensweg
18, Geulle. Tel. 043-641044.
SCHOONMAAKST. gevr.
v. werkz. op afroep en voor
op projecten. Schr. soll.
richten aan Gebouwenser-
vice de Wisser, Kristalstr. 7,
6412 ST Heerlen.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privewerk,
tel. 045-228481.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Stucadoor kan nog WERK
aannemen. Tel. 045-462428.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.

Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

OPRITEN: erfverhardin-
gen etc. vlgs. de nieuwe
unieke stabilatiemeth.
Duurzaam vorst-vrij, en
geen spoorvorm. meer.
Vraag vrijbl. info en prijs-
opg. Kallen Stabilisatie
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Met spoed gevr. tegen ver-
goeding persoon in bezit
van AANNEMERSDIPLO-
MA. Br. o. nr. 627Limburgs
Dagblad, Baandert 16, 6136
ER Sittard.

_-p

Zonkerstpakket krijgt u j
nooit meer.

De Seat-dealer is deze week nog in volle o
kerststemming. Kijk maar naar de geweldige jj

~-'Vgiïr^i.ïii.mrir^ .: aktie-modellen dievoor u klaar staan. EU< met '■Jr^ _____tf_l___| 31 *~\ een ongekend pakket extra's. Maarde tijd begint
Jr __a_______l H. * tedringen

JF ____^ÉÉm II \ \ Ibl2a Crono va- '9-245-- \JT __ l._rffi_Éll » V Haast u voor de Seat Ibiza Crono Dub
y'WUBÓiBÏÏB Uil __■«_& v belsportief door tal van extra's

:^^^^ BBJJ-P UgPPJlll» \ Ibiza Disco v.a. 16.395.--jÊmi " ("' t'ol>' (''' geluidsbarrière met de
Hf* V H-,lza Oisco Standaard o.a. voorzien van een

WW^. «- ,■'_______.■■."""■ BST"*"^' ___3_-~.
van een n'auPunkt stereo radio-cassette- :S.}^ mf£w ïy^Ê&Êm fß&m |1| recorder met 30 Watt speakers

I lIIIkII-'S lllllll^lli^llllll K Jffl 1.000,-retourvan de importeurJir^MJII BËSI W^ Op de Seat Malaga, deSeat Ibiza 1.5 i' iMlfffilffltpi Spin " <§jfe de Ibiza 17 D geldt een tijdelijk importeurs-
_f MM __&_MH_HHHWH_M_SB aanbod van 1.000.-retour.

H il] f/. ■ ____F>*>^H g;::'-ï:-:.ï "-^ l^y^tó^H ■§> Hf 5 0% rente
Hx Bstlï Wie snel is krijgt alsklap op de vuurpil' iB' B B-lta 'n net oude jaar nog een financieringsaanbod
H| |»||fj van 0% rente De Seat-dealer vertelt ver graag !

Hl |||^__Bs^___i»sss__raB_||| B_V §S M BHH het fijnevan
____■♦ _; -J_f Bh_H_>■BH^n__- 8K ___8v __R__BBH_R_r -.kw ''"' ~■■■■■^■i sês? «SS __u____xs_S_f _^——I—^_— ——^————l

Een merk van het VW-concern.

-H.
BEEK (L) Automobielbedrijf Coumans - Beek BV, DSM - straat 7, Tel.: 04490-71243. HEERLEN Autobedrijf Van Moorsel Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel.: 045-7
HOENSBROEK ACH., Jeugrubbenweg 20, Tel.: 045-222455. KERKRADE Auto Aarts, Hamstraat 211, Tel.: 045412545.

I , : i —^i
Wijzigingen voorbehouden. Prijzen mcl. BTW. excl afleveringskosten Het financieringsaanbod betreft een rentevrij vier-scappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd van 1 jaar in samenwerking met onze fin3 _y i
maatschappij op de gebruikelijke voorwaarden voor het bij inruil bij te betalen bedrag met een maximum van f 10000.- Minimale aanbetaling 25% Deze aanbiedingen gelden alieeo op nieuwe personenauto's. M |
voor31 december 1988en registratie vóór 15 januari 1989en zolang de vootraad strekt Importeur Pon Car B.V, Heemstede Tel 023-3391 72

.fl ___ _■ -fl ___ fl__l H ____ __r __l II F>efl fl -fl ______ _fl fli I'1

[®di * "\*_fl Wmmk

v _B'\ * j^^y"'"'"-H ___-5!jS ~-x'^^y'-■■--■ -r'.^^j^Bß Sj^'i^HH

ALLEEN VOOR SNELLE BESLISSEf [
Mis. Het gaat hier niet om een in perfecte staat verkeren
occasion, maar om de splinternieuwe Skoda Evergre*
Met 4 deuren; hoofdsteunen, slaapstoelen,kooiconstrud
rembekrachtiging, gelaagde voorruit, achterruitverwarmi
enz. De Skoda Evergreen heeft een zuinige 1050cc md
en u kunt met het slimme Skoda 3-Stappen-Plan zon.
rente in 3 x betalen. En u betaalt de laatste termijnj J
in januari 1990! Maar u moet wel snel zijn. Want ef|
Evergreens geproduceerd WIE SLIM IS,RIJ PT SKOJ *
® Importeur: de Binckhorsf. Auto & Motor Import BV, Voorschoten Tel 071-600200 Prijs mcl BTW, excl aflevering*

Prijswijzigingen voorbehouden De Skoda Evergreen is verkrijgbaar bij; [.

Garage Central Geleen 8.V., GELEEN, Rijksweg Centrum 97, tel. 04490-431' Je
Garage Fons Arets, HOENSBROEK, Randweg 1, tel. 045-216262; *

Garage Jan Jacob, MAASTRICHT, Scharnerweg 165, tel. 043-637629; .
Autobedrijf L. Collé, SUSTEREN, Handelsweg 9, tel. 04499-3030; o,

Autoservice G.J. Kempen 8.V., LANDGRAAF,
Nw. Hagerheidestraat 30, tel. 045-312398; Automobielbedrijf Cor Vaess-1*

KERKRADE, Beitel 11 (weg Drievogels-Simpelveld), tel. 045-424010 *f■ " I 1111._11.1-MI I —7.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
KLEURENTELEVISIES

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

Scherpe
prijzen

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

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60,

Übach over Worms.
045-319846.

Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, eiken
balken en bielzen enz.
Houthandel Landgraaf,
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenboscn-Landgraaf.
045-318518.
STOOKHOUT 4 m 3droog
populier ’240,-; 3 nr1 ge-
mengd ’210,-. Tel. 045-
-318518.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. ÖccasioncentrumGeel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.

Te k. mooie BEELDJES
heel goedkoop!! Ook grote
beelden, ml. tel. 045-228926.
KACHELS, diverse aanbie-
dingen. Gratis gebracht en
geplaatst. Nergens goedko-
per. DeKachelsmid, Walem
21. Tel. Klimmen, 04459-
-1639.

Te k. eiken EETIJ <

’ 275,-; eiken ba* 11
’225,-; eiken wandfl"
’275,-, 045-415181.

___
T.k. aanbeeboden 35j V
dikke TROTT.-TEG
2000 m- betonklinkers <
m 2kleiklinkers; 5000 g
we mulderpannen. J {
en Zn. B.V. Tel. 045jj

Stalmeier Musi,
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-2142

Voordelige aanbiedingen t\
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, l
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz. 's

Eigen service- en reparatiedienst. *
„Piccolo's..." \

zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad oC ir
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enZ .

Waar... ;;
kunt u deze advertenties opgeven? Bij allekantore f

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adre5

Heerlen |
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastrß

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraatfl

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraa'È

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein3[

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Hj j
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95- [ &
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorral i,
verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2 gratis leveren '<gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (divers8 i
len). '\. >i
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economie

Belastingfaciliteitenvoor buitenlandse investeerders
Weg vrij voor economische

liberalisering in Polen

NsCHAU - Het Poolse parle-

I'ent heeft een aantal economi-Fl6 wetsontwerpen goedge-
r*rd, die de economie van hetP« ingrijpend liberaliseren. In
pnstelling tot voorheen mag
f Poolse bevolking van nu afP onbelemmerd eigen onder-gingen opzetten en zoveel

j.rsoneel aannemen als nodig is." 'l heeft de Poolse vice-premier,
jj J^eusz Sekula, bekendge-

Jr°ndgedachte van de voorstel-n is dat de particuliere onder-

f^mingen voortaan dezelfdeJnten zullen hebben als de be-'Jven in de publieke sector ende coöperaties. Zo hebben

particuliere ondernemingen
voortaan in dezelfde mate toe-
gang tot de grondstofmagazijnen
als de overheidsbedrijven en mo-
gen particuliere ondernemers
bijvoorbeeld tienduizend men-
sen in dienst hebben. Voorheen

mochten in een particulier be-drijf niet meer dan 150 perso-
neelsleden werkzaam zijn.
Bovendien komt er in Polen een
effectenbeurs, zullen de banken
voortaan met elkaar moetenwedijveren en mogen buitenlan-

I ders in de Poolse economie in-
vesteren met de mogelijkheid
tachtig procent van de verdien-
sten naar het buitenland over te
maken. Hun winst wordt ook in
het vervolg slechts met tien pro
cent belast. Verder zijn de bui

tenlandse bedrijven de eerste
drie jaar vrijgesteld van belas-
ting. Deze periode kan worden
verlengd tot zes jaar.

De overheid behoudt zich wel
het recht voor zelf te kunnen be-
palenwievan buiten Polen in het
land mag investeren. Daarbij
kijkt de regering naar het belang
van de te vestigen fabriek voor
de Poolse economie. De Poolse
economie bevindt zich in een
ernstige crisis. Er heerst een
enorm tekort is aan allerlei goe-
deren, de nationalemunteenheid
- de zloty - is aan enorme inflatie
onderhevig en de buitenlandse
schuld bedraagt bijna 39 miljard
dollar.

nderzoeknaar imago van bedrijven en instellingen:

overheid komt negatief
over als werkgever

r h> Van onze redactie economie

61c. ~ H°ger opgeleiden hebben een zeer negatief
f 6hkV^n de overheid als werkgever. Slechts drie procent van

1\H J??'ers en academici in Nederland wil bij de overheid wer-

" üit geeft een onderzoek te zien dat is uitgevoerd doorhetoneelwervingsbureau IPW in samenwerking met de Uni-
ark * Twente- Het imago van bedrijven en instellingen op

A rheidsmarkt was onderwerp van het onderzoek.
i;.cle,e^ omvangrijke onderzoek is,_,. u branches gedaan. De meest'ende resultaten waren bij de

t eid te zien. Zo wil tachtig pro-
ovp ud-e hoSer opgeleiden dat bij

rheid werkt daar vertrekken.
.lUw^ervraagden vonden toe-

' flexibiliteit,
1r.elft nchtneid en ontplooiings-
,l 'Jkheden bij de overheid vol-J Alleen op het

0i,. van de arbeidsvoorwaarden1 «>en redelijk tevreden.

vloed
..^recteur Van den Maagden-
''[l! et veldwerk voor dit onder-s afgelopen zomer gedaan, en

dat is ongetwijfeld van invloed ge-
weest op deresultaten. Toen was er
namelijk weer wat rumoer rond de
afslankingsoperaties bij de over-
heid. Vanzelfsprekend beïnvloedt
dat de beantwoording van de vra-
gen."

Begin jaren tachtig was de overheid
nog tamelijk gewild als werkgever,
omdat ze toen op het aspect zeker-
heid vrij hoog scoorde. Nu is dat
niet meer zo duidelijk het geval, de
overheid moet op dezelfde wijze als
het bedrijfsleven als werkgever
gaan concurreren. Van den Maag-
denburg: „In het verleden heeft de
overheid zich redelijk autoritair op-
gesteld. Men deed geen moeite om
zich gunstig te profileren. Nu is men
overgegaan op een andersoortige
aanpak."Inflatie België

nubijna 2 pet
-w *r" "~ Het indexcijfer van dej^Ptieprijzen in België is in de

'W de9ember met 0,49 punten
'En 1' Volgens het ministerie
Q c°nomische Zaken is de infla-

ipP Jaarbasis daardoor op 1,92
iH-,l^ gekomen. Reizen, vloeibare
[ . p°f, auto's, vis, de horecasec-
\[ j

eding, schoeisel en kranten
ecember in prijs gestegen.

it.rt n (speciaal anjers), vaste
tdc fen en smeermiddelen
f ueri goedkoper.

Knelpuntennota
Het ministerie van Binnenlandse
Zaken kwam kort geleden met de
zogenoemde Knelpuntennota,
waaruit bleek dat het voor de over-
heid steeds moeilijker wordt perso-
neel aan te trekken. Minister Van
Dijk heeft 21 miljoen gulden extra
begroot voor 1989 om personeel te
werven en te behouden.

Volgend jaar wordt het onderzoek
herhaald, en daarbij zullen vooral
overheid en onderwijs de aandachtkrijgen. Het huidige onderzoek
moet beschouwd worden als een
soort nulmeting.

BEURSOVERZICHT
Sterk
* **- hl_RPAM - Hoewel het Dam--3 iqen i dlnsdag grotendeels op

n' ork hiacht moest doen <New
',ê ir>s.a ef maanda_. en Londen
, 'isdaw' Beslote n) lag de markt er

Aig fnet fiS,o en diJk °Ü- De omzet
A e 'en in !. miljoen voor de aan-

dien eze vakantieweekrelatief
'^rhepr 1?1 eens zo slecht. Vraag
tel "ste net krappe aanbod en
'°-gst ngen kwamen op het
ok Vo

e Punt van het jaar. Dat wasfev ai 01?r de stemmingsindex het
fHi.d,u b' Van de internationale
Plie k , deed vooral Koninklijke

229 dn i goed- Met een slot van
V^o' riJS 5 er een winst van f2.Jnüev_ der f 1.70 bij op f 154,40,
'18 só Was f1'50 beter °P
ot f4. ïa KLM verbeterde f 0,90
'eter on f,?ok Philips was weerP.f ""-.20 bij een omzet van
Jliem!?. i°en (nummer 2na Kon.met f6O miljoen).
'e wlneP de actieve markt lagen
)(%_T tussen enkele dub-.chiet(._en een paar gulden. Uit--4'50 waren Nedlloyd met
'°°',üh.2st üp f 267 en Océtnet f 5H av? ,_.g °P f 269- Zeer vast lag
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Uitgelekt
De cijfers van het IPW-onderzoek
zijn voortijdig uitgelekt. Het rap-
port wordt pas op 25 januari 1989
openbaar gemaakt. Tijdens een
symposium over de Europese ar-
beidsmarkt na 1992 krijgt staatsse-
cretaris Evenhuis (Economische
Zaken) het eerste exemplaar.

Door op drift raken opslaglanker

Britse olieproduktie
tien procent omlaag

ABERDEEN - Als gevolg van het
op drift raken van een enorme olie-
opslagtanker (200.000 ton) zaterdag
in het Britse oliewinningsgebied in
de Noordzee kan de olieproduktie
van Groot-Brittannië gedurende en-
kele maanden met tien tot twaalf
procent verminderen. Dit heeft de
oliemaatschappij Koninklijke/Shell
Groep gisteren verklaard. De tanker
lag ruim 240 kilometer ten oosten
van de Schotse stad Dundee.

De olietanker, die als opslag diende

voor verscheidene olievelden, sloeg
zaterdagmiddag los van de kabels
en heeft meer dan vijf uur met 34
man aan boordrondgedreven. Daar-
bij ramde het vaartuig bijna een
olieplatform. De tanker, die geen
motor ofstuurinrichting heeft, werd
vervolgens aangelijnd en mee op
sleeptouw genomen naar de Noorse
havenstad Stavanger.

De olieproduktie van de drie be-
trokken olievelden in de Noordzee -Fulmar. Auk en Clyde - is wegens

het ontbreken van het opslagpunt
automatisch stilgevallen. Volgens
een woordvoerder van Shell verte-
genwoordigen deze olievelden tien
tot twaalfprocent van de Britse olie-
produktie. „Er is geen andere ma-
nier om de olie aan land te bren-
gen," aldus de woordvoerder. „Mo-
menteel is het moeilijk om te zeggen
hoe lang de velden gesloten zullen
blijven. Het kan weken duren, mis-
schien maanden."

In totaal produceren de drie ge-
noemde velden dagelijks een hoe-
veelheid olie van 210.000 vaten (van
159 liter), gelijk aan een bedrag van
1,75 miljoen pond sterling (6,33 mil-
joen gulden) per dag. De olievelden
Fulmar en Auk worden geëxploi-
teerd door Shell, terwijl de oliepro-
duktie van Clyde in handen is van
de Britse oliemaatschappij Britoil,
een dochteronderneming van Bri-
tish Petroleum.

Dit is een model van de
'Lafayette', 's werelds groot-
ste door loirid voortbewogen
zeeschip, waarvan dc zeilen
door een computer worden
'gestuurd. Het schip biedt
plaats aan 450 passagiers
en gaat cruisen in het Cari-
bisch gebied. Dc vol opge-
tuigde, 187 meter lange
'Lafayette' heeft 2.500 vier-
kante meter zeil. Dc bouw
van dc vijfmaster, die vlak
voor dc kerst in Le Havre,
Normandiè, te water werd
gelaten, heeft, omgerekend,
bijna tweehonderd miljoen
gulden gekost.

Tussen Kerst en Nieuwjaar

Bedrijfsleven
ligt bijna stil

Van onze redactie economie
HEERLEN - Een groot deel van het
bedrijfsleven ligt stil tussen de
kerstdagen en de jaarwisseling.Met
name in de bouw, waarin ruim
200.000 mensen een baan hebben,
wordt collectiefvakantie gevierd. In
de industrie is geen sprake van col-
lectieve vakanties, maar deze week
wordt volop gebruikt voor het op-
maken van overtollige vrije dagen.

Diverse instellingen en gemeenten
zijn eveneens onbereikbaar. Het ge-
meentehuis in Sittard is gesloten tot
en met 1 januari. Het gemeentehuis
is alleen bereikbaar voor het doen
van aangiften van geboorte en over-
lijden. Hetzelfde geldt voor Land-
graaf en tal van kleinere gemeenten.
De gemeente Heerlen is wel nor-
maal bereikbaar. Bij DSM zijn be-
paalde afdelingen, zoals Stami-Car-
bon, gesloten maar de produktie-
sector draait gewoon door.

Woordvoerder Immerzeel van de In-
dustrie- en Voedingsbond CNV:
„Als er al sprake zou zijn van collec-
tieve vakanties, dan zal dat om indi-
viduele bedrijven gaan. Er zullen
wel veel vakantie en opgehoopte
atv-dagen opgemaakt worden. Veel
bedrijven kunnen echter niet hele-
maal sluitenin verband met het pro-
duktieproces, dat niet onderbroken
kan worden".

Een bedrijf als Philips daarentegen
ligt de hele week stil. Hetzelfde is
het geval op de kantoren van de or-
ganisaties van ondernemers en van
de vakbeweging. Vanaf maandag 2
januari draait Nederland naar ver-
wachting weer op volle toeren.

Bemiddelaars
onroerend goed

starten eigen
opleiding

DEN HAAG - De Vereniging Be-
middeling Onroerend Goed (VBO)
heeft het initiatief genomen voor
een opleiding tot 'vastgoed-advi-
seur'.
De vereniging, die ongeveer drie-
honderd leden heeft, meent met de
opleiding in te spelen op de grote
vraag naar een praktijkgerichte op-
leiding voor de bemiddeling bij on-
roerend goed. Zij zegt daarmee het
monopolie van de huidige make-
laarsopleiding te hebben doorbro-
ken. De opleiding begint in januari
met ongeveer honderd cursisten.
Zij wordt verzorgd door de Centrale
voor Christelijk Handelsonderwijs.

Het is een tweejarige opleiding, ver-
deeld over vier blokken van ieder
een half jaar. De vier blokken om-
vatten bouwkunde, rechts- en wet-
kennis, economische-, administra-
tieve- en commerciële vaardighe-
den en praktijkleer.

In alle delen krijgt het werken in de
praktijk een belangrijke plaats. Het
volgen van de cvi sus is een van de
voorwaarden om te kunnen worden
toegelaten tot de VBO.

" Israël heeft gisteren zijn nationale
munteenheid, de sjekel, gedeva-
lueerd met vijf procent. De maatre-
gel is genomen om een grote toe-
loop op de deviezenreservevan het
land te stoppen, zo heeft de centrale
bank van Israël bekendgemaakt.
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amro c jan 80.00 298 1.70 1.80
eoE c jan 235.00 420 20.50 a 23.00
eoE e jan 255.00 565 4.10 6.10
eoE c jan 260.00 984 2.00 3.20
giSt e jan 40.00 298 0.90 1.20
hein p jan 140.00 250 1.40 1.00
hoog c jan 65,00 373 9,50 10.20
hoog c jan 75.00 273 2.60 b 3.00
hoog c jan 80.00 266 1.00 1.30
hoog p jan 75.00 236 4.20 a 2.60
kim e jan 40.00 514 2.80 3.60
kim c jan 45.00 368 0.50 0.60
kim e apr 45,00 523 1.90 2.40
kim p apr 45.00 257 3.70 3.30
knP e jan 40,00 341 7.10 a 7.50
knP c jan 45.00 477 2,50 3.00 a
knP e jan 47.50 495 0.90 1,10
knP c apr 47.50 247 2.30 2.70
natn e jan 65.00 497 1.70 a 2.40
phil e jan 30,00 1051 3.50 4.30
phil e apr 30,00 403 4.30 b 5,00
phil c apr 35.00 1031 1.50 1.80
phil e apr 40,00 458 0.50 0.80
phü e jul 35,00 476 2.00 2.40
phil c 093 30.00 944 8,70 9.60
phil p jan 30.00 241 0.20 0.10
phil p jan 35.00 281 1.90 1,50
phil p apr 35.00 1521 3.20 2.80
phil p jul 35.00 237 3.50 3.10
phil p 091 55.00 1004 21.50 21.00
phil p 093 30,00 368 4.60 4.30
olie e jan 230.00 619 3.20 3.40
olie e jan 250.00 313 0.40 a 0.40
olie p jan 230.00 702 4.10 3.10
olie p apr 230.00 268 7.50 6.60
olie p 093 230.00 244 30.50 a 31.00
unil e jan 120.00 813 1,60 1.80
umi c apr 120.00 296 5.00 5.60
unil c apr 130.00 277 2.10 2,50
voc c apr 35.00 682 2,30 2,50
voc e jul 35,00 273 2,70 2,80

t-latM i-bittfM+M-i».
b-biaden K-latan+n-di..
c-ii-claiii k-gtdaan-fh
d_ii-di»idind l-gadaan+g
e- gedaan+bnd«n vk-ilotkotr. vongi «ag
l-gtflaari+latan tk-tlotkori glittr»

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 27-12-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.720/27.220-,
vorige ’ 26.660-/ 27.160 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.820, vorige ’ 28.760 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 360-/430 vorige

’ 355-/ 425; bewerkt verkoop ’ 470 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,95 2,07Brits pond 3,49 374Belg. frank (100) 5.22 5,52
Duitse mark (100) 110,75 11475
It. lire (10.000) 14,65 16,05Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1.62 1,74'Franse fr. (100) 31,85 34J35Zwits. fr. (100) 131,75 136.25Zweedse 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 16,40Spaanse pes (100) 1,67 1,82
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,50 49,50
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06lers pond 2,89 314
Jap. yen (10.000) 157.50 162!50
Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,00425-00675
Brits pond 3,6135-6185
Duitse mark 112.895-945
Franse franc 33,035-33.085
Belg. franc 5.3845-3895
Zwits. franc 133,855-905
Japanse yen 160,75-160,85
Ital. lire 15,305-355
Zweedse kroon 32.705-755
Deense kroon 29.170-220
Noorse kroon 30.485-535
Canad. dollar 1,67475-67725
Oost. schill 16,0490-0590
lers pond 3,0130-0230
Spaanse pes 1,7480-7580
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1.7150-7250
Hongk.dollar 25.70-25.95
Nieuwz.dollar 1,2750-2850
Antill.gulden 1,1100-1400
Surin. gulden 1,1100-1500
Saudische rial 53.35-53.60
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 284,2 286,4
alg.-lokaal 277,4 278,2
internationals 291,4 294,6
industrie 248,2 248,8
scheep/luchtv. 253,7 258 7
banken 350,1 352,6
verzekering 595,2 603,7
handel 461,7 463,8
cbs obl.index 115,8 115,8
rend. staatsl. 6.20 6,20
waarvan 3-5 jr 6,12 6*12
waarvan 5-8 jr 6,22 6,22waarv.s langst 6,40 640rend. bng-len. 6.55 6]55
rend. banklen. 6.28 6.29

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 154,40(154,40)
Kon. Olie 228,30-229.00(229,40)
Philips 34,10-34,20 (34,20)
Unilever 118.00(118,50)
KLM 43,10-43,60 (43.40)

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 2168.04 965.47 186.28 824 73Hoogst 2179.29 971.20 18747 829 33Laagst 2156.43 959.29 185.34 820 09Slot 2162.68 964.57 185.75 823.01v^rhe. "6-25 -075 "O-77 -2.02
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De Hema laat zich dit jaarnog
éénkeer goed zien en horen.

CD. Speler. Tot 20 nummers program-
meerbaar. Versneld voor- en achteruit Bb 9 Bands wereldontvanger: MG/FM/
Digitaleaanduidingverstrekenti|dsduur. mmÊ lilffll'l, LG/KG(6banden). Oortelefoonaanslui-
Tweevoudige oversampling en digitaal .^SS .........^a ting (3.5 mm). Speelt op batterij en/of

Hema garantie. _o_*^_t^\ m^ f\f\"1""'""1 «»; I H l^^^^^l ■ H„il|il!!!!ll!_!! I^^Jn
jêê m^M "_»y."" \^a

—. ■---_Y_-n

Hn"^{!!_T*** TT^ 'TTi^... i ij........ .'...Uil JJJUI.I.III.^.rTOI^JJA'-'J.
_■_ "FB"fï" ' Draagbare stereo radio-cassetterecorder met dubbelecassette en 4 speakers. Microfoon- en hoofd- jf,g-^.-.-,-.^>_.dß' gj^j-Sl

OT MtIMI telefoonaansluiting. High speed dubbing. Afmetingen: 500 x 130 X 130 mm. 1 jaar Hema garantie. 1 .Jfl jfe 1

|jp^2 Op zon kans heb je het hele jaar moeten wachten. Een perfecte stereo kleurentelevisiemet alles erop Draagbare MG/FM Radio/Cassettere-
Battenjlader.Voor penliteen9-volt batte en eraan: teletekst, tweetalige ontvangst, 2x 12 Watt uitgangsvermogen, een tuner voor 99 kanalen, corder. Ingebouwde microfoon. Hoofd- |
rijen (alleen nikkel-cadmium). Incl. 2 pen- 30-voorkeurprogramma's en infrarode afstandsbediening. Beeldbuis 51 cm. 1 jaar Hema garantie. telefoonaansluiting (3.5 mm). Afmetin-
lite-battenjen (tot 1000 x oplaadbaar). mTm^WTÏm^i gen:2.oxl2Bx67mm.lnzwartengeel. 1

Al*_7C __tsts^_l _L' r^ \j^ L 1 jaar Hema garantie.

J2235 t-iLlm m i__ffiOi"
M
2B

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld 1

S^EINDEJAARSSHOW^fe^Ja& nieuw en GEBRUIKT
JL/ van 23 dcc. t/m 31 dcc. yo/ /4_&

de gloednieuwe Renault 19
I Rs~~l I 001 1I I "ENAÜLT

.«r^ a"^tl Renault KERRES
3_9%reme/36mnd. Pacca nnor Af „ 2ü5 ,de^°?1

5.5% rente/4, mnd. raSSanger 2S Kerkrade, Landgraaf e.o.
Uttgest. bet.: Kopen '88; SymphOny __.______,
Rijden'B9; Betalen'9o 7 Dom. Mijnstr. 25■ ' ' ' ' * Tel. 045-452424

HgE-SSB^"^ Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

-.. Rohan VUURWERKLEVERANCIER. Bij ons het R Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz
Ifootste assortiment voor de laagste prijzen. Meer dan ■

80 artikelen. Tijdens de voorverkoop 10 tot 30% kor- L^n O l/"1/0_0_H I I Ing. Dr. Calsstr. 100 Landgraaf-Schaesberg, 045- iMICuUUULI.::
Te koop diverse ingeruilde VUU XW0XK !

moderne kunststof keukens
Prijs ’ 400 - ’ 550 - en ’ 650,- Bommetjes grondvuurwerk, pijlen en pakketten.

_J. ' is \, u Goedgekeurd vuurwerk voor lage prijzen.»^"XZM' Voon/erkoopkorting
Te>oop ,iverse tot 29 december 20%

ShOWrOOmkeukenS <-)ok voor schaatsen en schaatsen slijpen:
in klassiek en modern voor I ~ njr\\sr\rc*

de helft van de prijs «al ■ r.t?r\t?rb
Plan Keukens b.V. Tweewielers, KouvenderstraatlBl, Hoensbroek

Rijksweg 21 Gulpen Tel. 045-212537
1

Qt~l-jr.ft.Kl fl_. ü s#^ DekompakteKHAMSlNiseenprofessio-aunuum |^ ;̂<-Me_^^,r\l neel uitgevoerde elektroheater, direkt
Y/PII Ift § H^^iS____L_ji overal inzetbaar. De heater is thermisch
VCILIIa ■'«ÉL^j^^öSfiÖÉÉ V beveiligd, heeft een ingebouwde ruimte-
ftKl r_PD I thermostaat en een veilige uitblaas tem-UNUtn- 1 m f peratuur. Daarom bijzonder geschikt
HOUDS- lpE 1 voor het onbeheerd verwarmen, drogen
wpi lal 1 en beveiligen tegen vorstschade, ook in

Vraag informatie W*"*^ Mirandolle 045-422797
of demonstratie bij: 9W^ Landgraaf van 08.00-20.00 uur

Ger Bloemen
parket

Rukkenerweg 9, Nieuwenhagen
tel. 045-311106/319873

Nog slechts 3 dagen
reserveren

tegen de nu geldende prijzen, tot eind 1989

U verdient hiermee 6%.
Natuureiken

mozaïekparket 5% korting.
Op gestraalde uitvoering

10% korting
Boerenplanken

Uniek voor Nederland is het geborstelde bredeplanken-
parket (zg. boerenplanken).
Nog 500 m 2 sortering rustig a ’ 99,- p. m 2 mcl. BTW,
excl. ondervloer + leggen.
* kroondealer juncker Deens Parket
* Lamett- de supersterke vloer uit Zweden
* Starkett- laminaatvloer uit Zweden
* Wieanders- kurkvloeren met 10 jaar garantie
* Dealer boenparket uit Noorwegen
" Luxaflex-dealer- binnenzonwering
Openingstijden: Showroom Ger Bloemen Parket
ma. t/m vrij. 9.00-18.00 uur; zat. 10.00-12.00 uur;
dond. 9.00-21.00 uur.
Lid van vereniging parketvloeren leveranciers.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Te k. INVALIDE-
STOELTJESLIFT voor
rechte steektrap, te bezich-
tigen 04405-1771.
Sier- en KNALVUUR-
WERK, voorverkoop t/m 29
december, Bert Kekers,
Willemstraat 85, Heerlen,
tel. 045-726840.
Te k. wegens overcompleet
Bosch VT 596 WASAUTO-
MAAT/DROGER ’ 350,-.
Bert Rekers. Willemstraat
85, Heerlen. Tel. 045-726840.
24 griekse KARNAVALS-
COSTUUMS 12 dames en
12 heren z.g.a.n. compl.
’550,-, tel. 045-460106 na
17.30 uur.
Nieuw Leather-look 3-2 zits
BANKSTEL nu ’ 875,-;
eiken salontafel met tegel-
blad nu’ 189,- v. Veen Meu-
bel 045-415181.
KOELKAST 65,-; gasforn.
75,-; wasaut. 175,-; diepvr.
195,-; electr. fornuis 150,-;
Tel. 045-725595.
Te' koop gesloten AAN-
HANGWAGEN afm. 1.75-
-1.10-0.6 mtr. z.g.a.n. tel.
04750-21109.
Te k. MOTORMAAIER
merk Suf-Folk supercolt
i.g.st. f175- Elsterweg 3,
Ophoven-Sittard, tel. 04490-
-16159 na 18 uur.
Gebruikte KLEUKt-iNTE-
LEVISIES te koop vanaf'

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

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
Te k. FOTOTOESTEL 6x6
met 2 lenzen en meetzoeker
diaprojector 6x6 en klein-
beeld, tel. 045-218633.
Te k. mooi volglas AQUA-RIUM afm. 1,25 m lang,
hoogte 40 cm, diep 35 cm
met lichtkap, onderstel,
Eheim filterpomp, thermo-
staat, Drijs ’ 275,-; Tel. 045-
-31Ó012 (wo. Fm vrij. na 18
u., za. gehele dag).
Te k. ZONNEHEMEL
Beauty Sun, 10 lampen, te-
vens ledikant m. matras.
Alles 4/2 mnd. oud, samen’llOO,-, de Ruyterweg 3,_ Geleen.

vloertegels
35 m2 superkwaliteit in vele kleuren en grote maten. 5 of

10 jaar garantie mcl. superlijm en voegsel.

’1500,-
-franco huis

marmervloertegels
beige en wit

vanaf ’ 69,50 p.m 2
tussen kerst en nieuwjaar

geopend

eurotegel
laanderstraat 47, heerlen

tel. 045-715544.

NJeuwjaarsshow
bij

Tomzon Keukens - Sanitair
heden van 10.00 - 17.30 uur

Hofdwarsweg 69, Geleen, tel. 04490-42516 (nabij cre-
matorium). Nieuwstraat 25, centrum Hoensbroek,

tel. 045-211889.

OCCASION
KERSTMARKT
OIRSBEEK

Vanaf vandaag t/m zaterdag
31-12-1988 aanbiedingen voor de ti
lagere 1989 prijzen.

I /T"l-__^-- ;
| | ..____ _-*_____B_L* 'r-Jmmm &_MH^___t_

Occasions prijsklasse van

’ 10.000,-t/m ’ 15.000-
Merk Model Type cc Drs. Bouwir. Kleu[^
Mitsubishi Colt GLD 1.8 5-drs 07-84 wit
VW Polo 29 KW 1.0 3-drs 07-85 Rood
Toyota Corolla GL 1.3 4-drs 06-84 Groei*
Toyota Starlet DX 1.0 3-drs 11-86 Beige
Toyota Corolla DX 1.3 3-drs 04-85 Ro/Gfflr
Fiat Uno 45 1.2 3-drs 08-87 Blau*
Toyota Carina Sedan 1.6 4-drs 01-85 Rood
Toyota Corolla HB DX 1.3 3-drs 05-85 Zilverrn
Toyota Celia verkocht 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/M*

- ,_^ZF_L__iP^_
k -__-_---. -____i____________li___H__.—■— ■"""^

Occasions prijsklasse

’ 15.000-t/m ’ 20.000,-
Merk Model Type cc Drs. Bouwjr. Klejjr^
VW Transport Bestel 1.6 4-drs 02-85 Oranje
Volvo 240 DL 2.1 4-drs 04-84 Rood
Toyota Corolla HB SP 1.3 3-drs 08-86 Rood
Toyota Corolla HB DX 1.3 3-drs 10-86 Zilverrn
Mitsubishi Cordia verkocht 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 Gra.1*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
fiat Ritmo 75 S 1.5 5-drs. 03-88 zilverig

--^-ir^: ~~T m

Occasions prijsklasse

’ 20.000,- of hoger en
demonstratieauto's
VW Golf GTD 1.8 D 3-drs 3.86 Zilverrn^Toyota Carina GL LB 5-drs 6.87 Antnc»
Toyota Celica LB ST 3-drs 7.86 Blau*1"
Toyota Camry BM-uitvoering ..

Sportonderstel Bleu Ml Demo auto 6.87 17.000 W"
Toyota Camry Turbo diesel 2.0 4-drs. 3-87 zilver!"*

Ook hebben wij veel keuze in de
prijsklasse tussenf 5.000- en f 1O.OO0,"

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

&f yM^mm^m^m^mMmm\ "_! Wm\ Wm\ ■ iS, Ik *■ **._____ * *_■



Ron Brandsteder weer van start met de 'Honeymoon Quiz'

'We spelen een beetje
met het jonge geluk'

, an onze showpagina-redactie

INSMEER - Veel tijd heeft
lw Brandsteder dezer dagen
{ Het aftellen voor de twee-
I serie Honeymoon quizzen
ifj. e_onnen. Volgende weeka _ 6 januari maken drie

paren en de boomlange
resen tator Weer hun

Lichting op het scherm.lerland verlekkert zich op-
aan het jongegeluk. Ro-

|_. nUsche bruidjes en strak in
WPak gestoken bruidegom-
ij,, strijden in de quiz om de

cri natuurlijk om de prij-
Wh t weken lan& steltRon
jj j^steder bruidsparen in
i^tegenheid de huwelijks-

Van hun leven te winnen.

maandenworden devoor-
Riiijj n.en voor de Honeymoon
%sh Aalsmeer getroffen. Aanmel-
\\ a r'^Ven moesten worden gele-
S'rt dities moesten worden ge-n' sPeHe-es werden uitgetest,
k[ _.len werden gecontracteerd en

001" wel"d gebouwd. Het is
b

S een kleine greep uit de enor-
Suf1"^ Vool"bereidingen van deze
fcti waire Quiz. Die voorbereidin-
*o)te

erden tweemaal lelijk onder-
Hl' n oktober werd de wagen

Pr°duktieleidster gestolen
\t^ aHe papieren met ideeën
Jchter _ft<3uiz lagen. Dat leverde een
Hlo nc* van enkele weken op.
'é_or^ernber werden nog eens de

i. ai
, °uwtekeningen gestolen uit " RON BRANDSTEDER

,J3ruidjes ontroeren de mensen. Je ziet het op straat óók".

Tweede diefstal...
!V ndsteder kan er nu om la-
fste _f- kig nadden we van de
J^n jl, dingen wel copieën, maar
!, rier_ Vifn de tweede diefstal hoor-
? gaat Wel ever.hardop: 'Veroni-
%r

<,dl nu echt te ver...'. Grapje
Swdmaar ik ben wel heel be"

ft 'nptWelke ornroeP er binnen-in ), 'eer» bruidsquiz op de prop-te kan ze«en. Twee diefstallen,
S«enHgeen toeval zi Jn-"iNdst .? brieven heeft Ron
n dip gelezen van bruidspa-mz. n t

mee wilden doen aan de
N.eJ eindelijk zijn er een paar
%st p steHen in de studio ge-"lder' c'en team van acht mensen
a lf rna_? Voering van Brandsteder
hD(leva een definitieve keuze.Nlt r aaS welke de criteria waren,'e..l s l n z,Jn schouders op. „Ach,
t!et trïïi bben we niet. Die kun je
Nsen .Het is een <iuiz met
_^efii.. enudie mensen moeten 'iets
Kn eer, frbaars' hebben. Ze moe-
j>Pn 'twinkeling in de ogen heb-
lt h-b „ t n valse schaamte kennen,
tv isPrn.,atuurliJk veel ervaring met>o0"Gamma's en heb nu echt
%n .? gekregen voor goede kandi

Trouwpartij
riCiltiil tC.^? van de Honeymoon quiz2? emo^ lgens Ron Brandsteder inHenk-S die de bruidsparen los-
h uidiP«J tv-kijkend Nederland,
t. °P st ontr°eren mensen, je ziet
srWpart— 00k-Als er ergens eenlomti-_:J--,ls' staan mensen even\_^_^KiJken. Het geluk straalt er

af. Dat vindt iedereen mooi om te
zien. Hoe het later afloopt, daar sta
je niet bij stil. Het is dat mooie mo-
ment. Twee jonge mensen, stralend
van geluk en vol vertrouwen in de
toekomst. Wij spelen een beetje met
dat jonge geluk, maar wel op een
hele fatsoenlijke manier. Ik zal er al-
tijd voor waken om er een goedkoop
succesje van te maken."
Brandsterder denkt verder dat de
Honeymoon quiz zo goed aanslaat
bij kijkers omdat ze het gevoel krij-
gen een band op te kunnen bouwen
met de kandidaten. „Dat is heel be-
langrijk. Eigenlijk moet dat in de
eerste dertig seconden al gebeuren.
Kijkers creëren thuis hun favoriet
en leven mee. Het programma is
persoonlijk, heeft een menselijk ge-
zicht. Ach, het is in feite een simpele
formule, maar goed uitgedacht en
uitgespeeld. Op zich heeft de Ho-
neymoon quizz niets vernieuwends
in zich. Het is geen spraakmakend
stukje televisie. Juist door de be-
houdende en menselijke formule,

voelen kijkers zich bij dat program-
ma thuis. Ze kunnen zich voor de
buis ontspannen. Ik heb zelf het
idee dat de Honeymoon quiz het-
zelfde effect heeft op kijkers als
mensen, die op een mooie zomerdag
op het Leidseplein een terrasje pak-
ken en dan gewoon een paar uur'
mensen gaan zitten bekijken. Ook
dat is heel ontspannend en amu-
sant."
Vrijdag 6 januari is de quiz weer
voor het eerst anderhalf uur live op
de buis. Brandsteder: „We hebben
de formule van de spelletjes groten-
deels gehandhaafd. Er is weer een
waterballet bij en natuurlijk zit ook
de toren van Pisa er weer in. Dat ze-
nuwslopende spel waarin de kandi-
daten een wankele bruidstaart moe-
ten opbouwen. We vonden niet dat
we veel moesten veranderen aan de
spelletjes. Tenslotte is dit pas het
tweede seizoen. Misschien doen we
volgend jaarwel wat andere dingen.
Nu werkt de formule goed en dan
moet je het zo laten."

Met jazz het
nieuwe jaar in

oi lve Wph,» en B°ed begin is het
_■% van x, ' ze-_en ze bij de Jazz-
Tn odh aals- Daarom wordt met-
ï_?r - aan ferste da- var» het nieuwe
t°o Ul? ande zondag dus - vanaf>hterrf ln 'Suisse' aan de Maas-Se p2?n <* in Vaals een jazzma-Nt dl nw.Uden- Voor de muziek_y Uit Ai, narlemagne Jazz Compa-
\reres __wn_P'_t zan_ van blueszan-X^als „.fj 1 Sieben. De Jazzclubvan
mar titnrt ". et deze matinee tevens989 viert ilevtns-Jaar tegemoet. Ine" men het tweede lustrum.

'Honeymoon'
ook op de
Duitse tv

Van onze show-
pagina-redactie

HEERLEN - De Ho-
neymoon quiz is se-
dert kort ook op het
Duitse tv-scherm te
zien. Joop van den
Ende Productions
heeft de formule van
de bruidsshow ver-
kocht aan het Duitse
eerste net. De pre-

sentatie van de Duit-
se versie is niet in
handen van Ron
Brandsteder, maar
van één van zijn
Duitse collega's.
Ron Brandsteder:
„Ik ben samen met
het " Nederlandse
produktieteam bij de
eerste uitzending ge-
weest in Duitsland.

Dat was natuurlijk
heel gek om mee te
maken, maar aan de
andere kant geeft het
je ook een trots ge-
voel.

Eindelijk heb-
ben wij een goede
kwisformule te ver-
kopen. Tot nu toe ne-
men Nederlandse
omroepen alleen
maar programma-
ideeën uit het bui-
tenland over. Het is
ook leukom te horen
dat de eerste show
direct al tien miljoen
kijkers trok en een
hoge waardering
oogstte. Dat is iets
om trots op te zijn."

show

TROS herhaalt tv-show
met James en Berdien

ii^ onze showpagina-redactie
jJERLEN- De tv-show, die deWS al eerder rond orkestlei-
r James Last en fluitiste Ber-
jen Stenberg heeft uitgezon-
£n. wordt komende dinsdag 3inüari nog eens herhaald om
_W uur op Nederland 2. De
j°Wvan 11 november jongstle-
j*1 scoorde bijzonder hoog:
le-en-kwart miljoen kijkers en
11 waardering van 7,4. Reden

°°r de TROS om deze show nog
twee maanden later nóg

► is op het scherm te brengen.nd de 'James Last en Berdien

Stenberg Show' verscheen ook
het album 'Flute Fiësta', waar-
voor de opnamen plaatsvonden
in Hamburg, Rotterdam, Zuid-
en Midden-Spanje.

James Last en Berdien Stenberg
brengen in totaal tien nummers
met repertoire uit warme streken
en vakantielanden, zomerse en
romantische melodieën die bij
menigeen vakantieherinnerin-
gen oproepen. Zowel rustige, ro-
mantische stukken als feestelij-
ke up-tempo nummers wisselen
elkaar af. 'Flute Fiësta' staat al

vijftien weken in de top tien vande CD/LP/MC 'top honderd' enheeft zojuist de platina 100.000--grens bereikt. Gouden platen
mochten Berdien Stenberg enJamesLast reeds eerder ontvan-gen tijdens de televisie-uitzen-ding van het Platen-10-daagsegala op 4 oktober van dit jaar.

" JAMES LAST en BER-
DIEN STENBERG

...komende dinsdag op-
nieuw op het tv-scherm...

Tv-aktic 'Drempels Weg'
financieel geen succes

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De aktie 'Drempels
Weg' van de NCRV dreigt op een
enorme financiële mislukking uit te
lopen. De omroep zamelde in de
eerste drie weken 350 duizend gul-
den in. Volgens de planning had het
tienvoudige reeds binnen moeten
zijn.
Zoals het er nu uitziet zal de NCRV
op een totaalbedrag van ruim een
miljoen gulden uitkomen, terwijl op
tien miljoen is gerekend. René Eij-
bersen, coördinator van de aktie-
programma's, zegt dat de inkom-
sten hem 'niet meevallen. Hij wijt
de tegenvallende inkomsten vooral
aan de giften voor de slachtoffers
van de aardbeving in Armenië.
„Veel mensen storten daar geld
voor. De miljoenen stromen binnen.
Dat is heel begrijpelijk, maar het
verklaart tevens waarom wij minder
ophalen." Op de girorekening voor
Armenië staat een bedrag van ruim
vijf miljoen gulden.
De tegenvallende inkomsten heb-
ben Eijbersen nog niet aan het twij-
felen gebracht. Hij gaatervan uit dat
het streefbedrag van tien miljoen
over zeven weken is gehaald. „We
zenden dit jaarnog driezeer aangrij-
pende documentaires uit. Het zou
me verbazen als het geld dan nog
niet binnenstroomt," zegt hij. De
coördinator benadrukt dat de inte-
gratie van de gehandicapten in de
samenleving in 'Drempels Weg'
voorop staat, en dat geld weliswaar
een belangrijke, maar geen over-
heersende rol speelt.
Eijbersen bestrijdt dat een verkeer

de opzet van 'Drempels Weg', tien
weken lang programma's en spotjes
over de aktie, de oorzaak van de te-
genvallende inkomsten is. „Een
avondvullend programma, zoals dat
van Mies Bouwman voor de gehan-
dicaptenspelen in Assen, past niet
bij de NCRV. Als je de aktie uit-
smeert over enkele weken, moet je
het geld ook kunnen ophalen."
De NCRV verwacht dat vooral de
afsluitende show op 11 februari de
inkomsten flink zal doen groeien.
„Als we uiteindelijk maar een paar
ton ophalen houdt alles op", zegt
Eijbersen. „Wanneer de opbrengst
vijf miljoen is, moeten enkele pro-
jekten diewe met dit geld wilden fi-
nancieren, afvallen.

" MARIJKE AMADO
mede-presentatrice van

'Drempels weg...

Japanse jodelaar
in Heerlerheide
Van onze show-
pagina-redactie

HEERLERHEIDE -
Takeo Ishi, de Ja-
panner die wereld-
beroemd met zijn jo-
delen, komt op vrij-
dag 13 januari naar
het Corneliushuis in
Heerlerheide. Daar
luistert hij - uitslui-
tend voor dames de
'Damensitzung' op,
die inmiddels voor
de vierde wordt ge-
houden. Aan dit pro-
gramma van show,
muziek, zang en bal-
let werken verder
mee: de buuttereed-
ners Pierre Cnoops
en H. Janssen, trom-
pettist Piet Knarren,
het zangduo Dieter
& Dieno, zanger en
humorist Frank Rai-
mond, Die Globe-
trotter, het Sunset
Trio en de carnavals-
verenigingen 'De
Geete' en 'DeBokke-
riejesj'. Het is de
tweede maal dat de
Japanse jodelaarTa-
keo Ishi in Limburg
optreedt. In 1986 was
hij in Kerkrade te
gast op het Interna-
tionaal blaasfestival
van de NCRV en het
Limburgs Dagblad.

Voor de 'Damensit-
zung', die om kwart
voor acht begint, zijn
nog een beperkt aan-
tal kaarten verkrijg-
baar aan de kassa
van het Cornelius-
huis in Heerlerheide.

" TAKEO ISHI
...voor de tweede
maal in Limburg,
nu uitsluitend
voor de dames in

Heerlerheide...

Tv-show rond
Michael Jackson

HEERLEN - In de 'Countdown'-special die Veronica vanavond vanaf
19.00 uur via Nederland 2 op het scherm brengt, staat Michael Jackson
centraal. Al zijn hits van het voorbije jaarpasseren de revue. Verder zijn
beelden te zien van zijn wereldwijze Tour '88 en uit de film 'Moonwalker'.
Jackson zingt: Man in the mirror, I want you back, Dirty Diana, Anothex
part of me, Smooth criminal en Come together. Met zijn optreden op 5, 6
en 7 junivan dit jaar in het Feyenoord-stadion trok Michael Jackson een
record aantal bezoekers van 144.700. In de top 20 van het aantal concertbe-
zoekers van het afgelopen jaar staat Prince op de tweede plaats (105.289)
en Bruce Springsteen is met 98.647 fans (beide ook in het Feyenoord-sta-
dion) goed voor een derde plaats.

Laatste Surprise Shows 2 en 9 januari
Hennie Huisman huilde
om wens van jongetje
Van onze rtv-redactie

ZAANDAM - „Ik heb die brief
wel drie keer van tevoren door-
gelezen, maar dit lukte me maar
niet. Ik schoot er steeds bij vol.
Voor mij stond vast, dat ik zon
brief niet ingestudeerd wilde
voorlezen, want dan komt hij
niet over. Dat vol schieten is on-
vermijdelijk. Na de opname heb-ben we er als team over gespro-
ken, kunnen we dit nu wel of niet
uitzenden. Ik meen het honderd
procent wat ik deed en dan denk
ik datzo ietskan. De mensen van
het team van de Surprise Show

zeiden tegen mij, er is maar één
die dit voor kan lezen en dat ben
jij Hennie".

Hennie Huisman heeft het over
de brief die hij op tweede kerst-
dag, voorlas aan het eind van de
Surprise Show, een brief afkom-
stig van een jongetje uit Dor-
drecht, waarin hij de populaire
KRO-presentator vroeg of hij
hem een nieuwe vader kon leve-
ren. In het epistel schreef het
jongetje, dat zijn vader dood was
en zijn moeder steeds maar bleef
huilen. Nadat Huisman de brief
had voorgelezen, nam hij snel af-
scheid van de kijkers. Hij bleef
op de bank zitten en was niet in
staat om zijn slotlied te zingen.
Dit werd nu vertolkt door Mar-
griet Eshuis.
,Ik kan me wat ditkind vroeg, zo

goed voorstellen. Ik heb zelf
twee kinderen van dezelfde leef-
tijd," aldus Huisman. „We zaten
middenin de kerstsfeer met veel
programma's over vrede op aar-
de. DeKRO-direkteur zei me: we
hebben nog nooit zon goede
kerstuitzending gehad. We heb-
ben er mee willen aangeven wat
er allemaal nog aan de hand is in
de wereld. Zon menselijk ele-
ment als die wens van dit jon-
getje moet juist in een program-
ma als dit," aldus Huisman.
De laatste twee Surprise Shows
op 2 en 9 januari zijn inmiddels
opgenomen met de .normale ver-
rassingen. Daarna begint Huis-
man weer met een zestal Sound
Mix Shows. Het is nog niet be-
kend of er in het nieuwe seizoen
1989-1990 weer een Surprise;
Show komt.

" HENNIE HUISMAN
...„Valse emoties zou ik niet

willen presenteren"...

Woensdag 28 december 1988 "7
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De Hema laatu dit jaarnog
éénkeer proevenwat lekker is. ;
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££sW. m mJÊ BF Extra belegen Goudse kaas. Vers van
Gekookte schouderham. 150 gram. 't mes. 500 gram. ~

De Hema heeft alles In huis voor een smaakvolle jaarwisseling. Oliebollen, 10 voor3.95, appelflappen |
-è* per stuk nü 6 voor5.-, reuze saucijzebroodjes met sesaml_Hrper stuk nü 4voor3.25 en diverse f
wijnen, zoals onze mousserende witte Clairette de Die Methode Champenoise, van X2£Qrvoor 10- g

HEMA■m : : Echt Waar Voor Je Geld fJ

LA DILIGENCE Vanavond
4m% sÉM* WALTER NITA & THE RUN

aj*^L_"mr 31 december GROOT oudjaars-
AVONDBAL

)yXp mr^tfW metTHE NEW FOUR
een begrip in Limburg

'mmf^Ë^
WINTERLEEGVERKOOP

HEERLEN
Pantalons Bekende merken _-*

Totale voorraad Nu f 5/T p/st

Truien Bleyle, van Gils, Bosch £—Hele voorraad Nu Dy»" p/st

Jacks Totale voorraad Nu l^ü/»" p/st

mfliion louis
Heerlen, Boyengalerij Winkelcentrum 't Loon.

GELD NODIG?
Fin.kantoor JÖRISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60» 54x 36x

6000 - 118- 132,- 143,- 198-
-12000 186,- 229,- 257,- 279- 389-
-18000 278- 337,- 386,- 418,- 584,-
-24000 370,- 448- 515- 559,- 779-
-28000 432,- 526- 601,- 653- 909-
-42000 644- 784,- 898,- 973,- 1364,-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen
/ 1000,-en ’ 100 000,- mogelijk.

" Volledige geheimhouding geen Informatie bi| werkgever.
e Overli/densrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit ol WAO (vraag hiervoor
vri|bli|vend prijsopgave).

e Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar 99019

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredletintermedlmlr
Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132
Lid Ned. Ver. Flnancierings Adviseurs N.V.F.

Ministerie van Landbouw en Visserij
Directie Natuur, Milieu en
Faunabeheer
MEDEDELING
Met ingang van 15 november 1988 is de

' aanwijzing als beschermd natuurmonument
krachtens de Natuurbeschermingswet in
overweging voor de gronden binnen het gebied
"De Groote Peel", die niet in eigendom zijn van
de Staat. Het ligt tevens in het voornemen van
de minister van Landbouw en Visserij de
gronden, eigendom van de Staat, aan te wijzen
als Staatsmonument.

VOORLICHTINGSAVOND
Over de toepassing van de
Natuurbeschermingswet op het gebied "De
Groote Peel" organiseert het ministerie van
Landbouw en Visserij een voorlichtingsavond.

Plaats: Hotel-restaurant Ketels
Raadhuisplein 4
5786 AR Meijel

Datum: woensdag 4 januari 1989
Aanvang: 20.00 uur

[ De avond zal onder voorzitterschap staan van
de Directeur Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie in de provincie
Noord-Brabant, Mr. A.P. de Weerd.

111760

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.
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDEN7 gevelkachels
en bijzetkachels met 1 jaar
garantie. Reparaties en on-
derdelen. Donderdag koop-
avond. E. Meesters, Brus-
selsestr. 1298, Maastricht.
Tel. 043-210540.
EETHOEK ’ 195,-; eiken
bankstel ’375,-; kl. tv

’ 200,-; slaapk. wit ’ 550,-;
mod. kast wit ’ 495,-. Kou-
venderstraat 208, Hoens-
broek.

Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrybl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.

Te k. gevr. FOTO-APPA-
RATUUR en lenzen voor
Nikon fotocamera. 04450-
-2826.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewiis. Gratis afhalen.Te" 045-216475 of 727711.
Gevr. KOELK. gasforn.,
diepvr., prof. hanengrill,
kasten, eeth., banlstel. Tel.
045-725595.

KAMERS te huur 045-
-424061 (liefst dames).

■irJÜT__aßXii __Sl

1 JAAR GARANTIE
op al onze Leeuwekeur occasions vanaf ’ 7.000 -

Opel Kadett 1.2Combi / 2.500,-
RenaultlBTSLPG ’ 3.500,-
HyundayRunner rood, radio ’ 6.250,-
Opel Kadett LPG ’ 6.500,-
Peugeot 505 GL schuifdak ’ 8.500,-
Peugeot 505GL 5-bak zeer mooi ’ 10.750-
Seat Ronda 1.2GL 5-drs., 5-bak ’ 11.000,-
Peugeot 205 GE 5-drs. '85 ’11.750-
Talbot Horizon 1.5 GL 5-drs. 5-bak ’11.950,-
Peugeot 305GL 48.500 km ’12.750,-
Peugeot 205 XE 3-drs. rood ’ 13.500-
Peugeot 205 GEAccent 5-drs. rood ’ 16.250-
Ford Sierra 2.0 Autom. metallic ’ 16.900,-
Peugeot 205 GR luxe uitv. 5-drs. 5-bak ’ 17.500.-
OpelKadett 1.2 SC zilvermet. 32.000 km ’ 17.750-
Peugeot 309 XL 3-drs. 18.000km rood ’ 19.500-
Peugeot 505 GL diesel ’19.500-
Ford Escort 1.4Bravo 4-drs. 21.000 km ’ 19.950,-
Peugeot 309 SR 1.6 el. ramen, centr. slotDemo ’ 20.750-

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202
112031

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Te h. Maastricht- de Heeg
per Jan. ruime EENGE-
ZINSWONING met tuin op
zuiden, 3 slpk. . badkamer
m. ligbad pr. ’ 810,-, ml. 043-
-473442.
Heerlen te h. Sittarderweg-
/Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT, woonk., keuken,
badk., 2 slpk., berging. Inl.
tel. 04490-43275.
Heerlen-N ruime KAMER
met balkon, gestoff., ge-
meub. /'345.- p. mnd. Inl.
tel. 04439-1305.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onroerend Goed

Maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen, financierin-
gen, hypotheken.

Schelsberg 132 Heerlen
Tel. 045-721866

Pracht LANDHUIS te k. 4
slpk., tuin ± 1200 ma Aan de
Trichterweg , vr.pr.

’ 275.000,-, 045-724690.

WOONHUIZEN te koop
gevraagd tot ’ 150.000,-. Af-
wikkeling via notaris bin-
nen 24 uur. Achterstallig
onderhoud geen bezwaar.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed. Taxaties,
hypotheken. Tel. 045-
-728671 of 04750-15135.

Übach o. Worms
Kerkstr. 6, ruim winkel-
woonhuis met garage en
tuin, aparte opgang naar
boyenwoning, goede lig-
ging langs toekomstige
winkelpromenade. Prijs

’ 115.000,-k.k.
LIVAC BV
04490-10855.

Kerkrade
Drievogelstraat 20

Ruim tussenliggend pand
met tuin. Ind.: b.g. voorma-
lige winkelruimte met di-
verse achterruimten.
Verd.: ruime via aparte op-
gang bereikbare boyen-
won., voor div. doeleinden
geschikt. Prijs ’70.000,-

-k k
LIVAC BV
04490-10855.

Weg. omst.h. te koop of te
huur een zeer compl. GA-
RAGEBEDRIJF (evt. met
zeer goed merk) in grote
Zuidlimb. 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 ruimeIzold. annex 4e slpk. Pand is
goed onderh. Pr. f 126.000-
-k.k. Inl. Paul Simons. 045-
-318182.
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., keid. en ruime tuin.
Ind. o.a. woonk., eetkeuk.
met eik. inst., 2 ruime slpk.,
badk. en zold. (via vaste
trap, evt. 3e slpk.). Pr.
’85.000,- k.k. Inl. Paul Si-
mons. 045-318182.

Nieuwenhagen
Hoogstraat 187, ruim ka-
rakteristiek woonhuis met
schuur en berging en tuin
(400 m2). Ind. b.g.: hal,
voorkamer, achterkamer,
keuken, toilet. Verd.: 3
slpk., vaste trap naar zol-
der, kelder. Prijs ’ 68.000,-

-k k
LIVAC BV
04490-10855.

Kerkrade
Meuserstraat 193, prachti-
ge souterrainwoning (bwj.
78) met inpandige garage.
Ind. 0.a.: ruime woonk. met
aansluitend tuin, keuken, 3
slaapk. Prijs ’ 99.000,- k.k.

LIVAC BV
04490-10855.

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

FOXTERRIERS, kort- en
ruwhaar. Tel. 04459-1237.
Te k. jongebruine en zwar-
te KIPPEN met hele sna-
vel. Bij 10 stuks' 1kip gratis.
Henk Ploemen Broekhui-
zenstr. 538, Rimburg 045-
-320229.
Bespaar uw huisdier dat
GEKNAL rond de jaarwis-
seling breng hem/haar naar
rustig gelegen dierenhotel,
Abdissenbosch Vogelzank-
weg 230, Landgraaf centr.
vew. 045-317217.

..'e k. witte DWERGPOE-
DEL reu, met papieren.
Chr. Quixstr. 31, Hoens-
broek, 045-215901.
Te k. weg. omst. 5 jr. oude
BOUVIER zeer lief voor
kinderen, afgericht pr.
n.o.t.k. 045-420993.
Te k. bijna gratis donker
bruine en zwarte HER-
DERS, 6 weken, tev. herder
van 1 jr.. tel. 045-253189_

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg! 045-254049.
Te k. gevr. loop- + SLOOP-
AUTO'S, tel. 045-751399.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen BV.,
in- en verkoop, Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 634915.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-'
411480.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. FORD Sierra 1.6 L5-
drs., bwjr. '83, 62.000 km,
i.st.v.nw. Mgr. Hanssenstr.
6, Nieuwenhagen.
Ford FIËSTA 1.1 L Bravo,
'82, zeldz. mooi. Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
Ford type ESCORT L Bra-
vo '82, zeldz. mooi. Kerkra-
derweg 166, Heerlen.
T.k. R5TL 80.000km, APK
jan. '90 ’ 1950,-. Tel. 04450-
-2826.
T.k. GOLF diesel '78,
i.z.g.st. 130.000 km. Tel.
04405-3687.
T.k. Talbot SOLARA LS
'80, nwe. uitlaat, i.z.g.st.
’2450,-. Tel. 045-212269.
T.k. Fiat RITMO diesel '82,
nwe. accu + banden i.z.g.st.

’ 2950,-. 045-270856.
Ford ORION 1.6 GL injec-
tie, grijsmet. 11-'B3, div. ex-
tra's, 83.000 km. Vr.pr.

’ 13.250,-. Tel. 045-213208.
AUDI coupé GT '81, mars-
rood, quattro-look, Ipg, div.
extra's ’11.000,-. TeL 045-
-210007.
Te k. VISA Super E '83,
68.000 km ’4250,-. Nwe.
band., accu, uitl. + schok-
brekers. Tel. 045-251557.
CITROEN BK 19TRD rood
'88, Citroen 19 TRD wit '86,
16 TRS wit '86-'B4, BK 16
TRS rood '83, Visa II E wit
'82, GSA Special blauw '84,
2 CV 6 Special rood '85; CX
22 TRS met schuifd. '86,
Nissan Patrol turbo diesel,
zilver '86, Renault 5 autom.
5-drs. zilver '86. Inruil, ga-
rantie, financiering. Bovag
May Crutzen, Hunsstraat 33
Übachsberg. Tel. 045-
-752121.
CITROEN BK 19RD break
diesel, rood, 33.000 km'1988. Bovag May Crutzen.
Tel. 045-752121.
OPEL Kadett 1.6 diesel
5-drs. blauw, 76.000 km '85.
Bovag May Crutzen. Tel.
045-752121.
RENAULT Super 5 auto-
maat, 5-drs. zilver, 9000 km
'86. Bovag May Crutzen.
Tel. 045-752121.
CITROEN BK 19 TRD die-
sel, schuifdak, getint glas,
rood, 3000 km, 88. Bovag
May Crutzen. Tel. 04k£
752121.
NISSAN Patrol diesel tur-
bo zilver 70.000 km '86. Bo-
vag May Crutzen. Tel. 045-
-752121. 'KADETT 12 h.back '83
sch./kant.dak, als nw. Her-
longstr. 43 Heerlerbaan.
Opel Omega 2.0 I '88; Ka-
dett 1.6 S GT '85; Kadett 1.3
LS Sedan '86;Kadett 1.3LS
'85; Kadett 1.2 LS '85; Ka-
dett 1.2 S HB '83; Kadett
Caravan 1.2 S '84 en '81;
Fiësta 1.1 L '83; Peugeot 305
GL '82. Automobielbedrijf
J. DENNEMAN, Raadhuis-
str. 107, Hulsberg.
Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Opel Ascona, 4-drs., '84;
Ford Escort XR3I, div. ex-
tra's, bj. '84; Mazda 323 Aut.,
bj. '78; Porsche 944, '85; Ci-
troen Visa, '86; Fiat Ritmo,
'82; Mitsubishi Galant, '81;
Mitsubishi Sapporo, '79 en
'78; Opel Kadett Diesel, '83;
Ford Mustang, '80, 4 cyl.;
Datsun Sunny, '84. Div. in-
ruilers. AUTO P. FRAN-
KEN, Ganzeweide 59,
Heerlerheide. Inruil, financ.
en garantie. Tel. 045-727711
of 216475.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
„DE UIVER" b.v. Range-
rover 2- en 4-drs. modellen
vanaf 1981, ook Turbo-die-
sel; Landrover: 88" en 90",
109" en 110" diesel en benzi-
ne vanaf 1982; ToyotaLandcruiser 2.4 Turbo die-
sel bouwjr. 1986. Geopend
van 27/12 Vm 30/12 van
10.00 tot 16.00 uur; 31/12
van 10.00 t/m 14.00 uur.Prov.weg Nrd. 85-87, Doen-
-ade, 04492-1931.

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
DAIHATSU-DEALER Ton
Quadflieg. Let op!!! Oude-
jaarsaanbiedingenü! Por-
sche 911 SC 3.0 coupé, le
eig., onderhoudsboekje,
get. glas, nieuwst. '82; Mer-
cedes 190Ezwartmet. 66000
km '86 ’36900,-; Ford Scor-
pio 2.8 IGL 37000 km '85

’ 23.900,-; Ford Scorpio 2.0
Cl aut. 68000 km '85

’ 22500,-; Honda integra
wit, uitgeb. 9000 km
’27.000,-; Peugeot 205XS
le eig. rood, 4e maand '88

’ 19.750,-; BMW 316 M-uitv.,
4-drs., zeer sportief '86
’26.900,-; BMW 316 4-drs.,
roodmet. 45000 km '86
’21.900,-; Toyota Celica 1.6
ST groenmet. '86 ’ 26.900,-;
Citroen BK sport excl.
uitv., zilver '85 ’18.900,-;
VW Scirocco 1.8 GTI rood,
nw.st. '84 ’ 18.900,-; Toyota
Starlet zilver 33000 km '85

’ 10.900,-; Honda Civic
Shuttle 5-drs. 1.5 luxe '84
’12.750,-; Honda Civic 1.2
spec. 3-drs. rood '84
’12.750,-; Opel Kadett 12
LS blauw 52000 km '85
’13.900,-; Opel Kadett 1.2
LS Limited bruin '85

’ 13.900,-; Opel Kadett 1.6D
111000 km rood '84

’ 12.900,-; Opel Kadett 12 S
Hatchback groen '84
/ 9800,-; Ford Sierra 1.8 L
5-drs. LPG grijs '86
’16.900,-; Ford Escort 1.3
CL 34000 km zwart '86

’ 16.900,-; Ford Escort 1.6L
5-drs. blauwmet. '83
’10.900,-; Saab 900 GLS
Sedan blauwmet., 11emnd.
'83 ’11.900,-; Mitsubishi
Lancer F blauwmet. '83

’ 8900,-; Skoda 120LS cou-
pé 36000 km, wit '84 ’ 4950,-
-: VW Golf 1.6 CL autom.
beige '82 ’7900-: Honda
Quintet autom. blauw '82
’4950,-; Mitsubishi Sappo-
ro 2.0GLX rood '81 ’ 5750 -.
Stationcars: Ford Granada
2.8 I GL autom., als nw.
uitv. '82 ’ 9950,-; VWPassat
diesel rood nw.st. '86
’19.900,-; VW Polo Shop-
per rood 47000 km '86

’ 10.900,-; Toyota Tercel 4
WD blauwmet. '85 ’ 15.900,--; Suzuki SJ 410Q Softtop
wit '83 f 10.750,-. Inruilers:
Ford Granada 2.3 L LPG,
bruinmet. '82 ’ 4750,-; Ford
Taunus 1-6 Ghia 4-drs.
bruin '79 ’ 1950,-; Ford Es-
cort L geel, zeer mooi '79
’2750,-; Honda Accord 1.6
3-drs. goudmt. '80 ’2900,-;.Honda Civic L 3-drs. goud-
met. '80 ’ 1950,-; Opel Man-
ta 2.0 S Hatchback zilver '80
’3250-; Opel Manta 1.9 N■ Hatchback oranje '79
’2750,-; Opel Ascona 1.6
i.g.st. '77 ’ 1500,-; Opel Man-
ta 19N blauw i.g.st. '76

’ 1750,-; Peugeot 304 i.g.st.

'78 ’ 1500,-; VW Golf diesel

' blauw '77 i.g.st. ’ 1500,-. in-
ruil en financ. mogel. Bo-
vag-garantie, APK-station.-Ons nieuwe bedrijf bestaat1 uit 500 m2showroom en 250: m- werkplaats. Autobedrijf

1Ton Quadflieg, Reeweg 112,
ind.terr. Abdissenbosch-

i Landgraaf, tel. 045-321810.
Te k. MINI Clubman Esta-
te, 4 pers. met 2 achterdeur.,;bj. '80, APK tot 1990. 71.000
km i.g.st., alu. velgen.. /'2750,-. 04490-25315.

1Fiat 127 bj. '79 zeer zuinig
APK 7-'B9, nw. banden en. uitlaat, vr.pr. ’ 1750,- 045--. 310406.

1LEIJENAAR'S AUTO-
CENTRALE sinds 1960 er-
kend automobielbedrijf
biedt te koop aan: Merce-
des 230 E eind '85; Ford
Sierra 1.8 Laser zwart '85;.Ford Sierra 2.0 GL '85; Ka-
dett hatchback 13S club

i '87; Kadett hatchback 13S
automatiek '85' Kadett
hatchback 12 LS '85; Ka-
dett hatchback 12 S '84; Ka-
dett '78; Kadett stationcar; 12 LS sedan met Ipg '86;

1Kadett 12 LS stationcar Ipg
model '85; Kadett 12 S sta-. tioncar '80; Kadett hatch-
back 1.6 diesel '82; Ascona
1.6 Sedan '85; Ascona 1.6
diesel '82; Opel Corsa 1.2 S
luxus '84; Escort 1.4 CL '87;: Escort 1.3CL '86; Escort 1.1.Laser Sedan '85; Escort 1.1
luxus Sedan '85; Escort 1.3■ luxus Sedan met zomer-
pakket '83; Escort 1.6 luxus'85; Fiësta 1.1 CL Festival

' '86; Ford 1600 L '82; Mazda
323 1300 '85; Mitsubishi
Colt 1200 EL '83; Volvo 340
1.4 Winner automatiek '86;

1V.W. Polo sprinter 1.3 cou-
pé '85; V.W. Golf 1100 '83;
V.W. Golf 16 diesel ’2950,-
-'79; aanhangwagen nieuw
afm. 200x120x36. garanties
tot zes maanden volledig en
schriftelijk. Gemakkelijke
betalingsregeling en inruilmogelijk. Erkend APK
keuringsstation Ridder
Hoenstraat 151, Hoens-
broek. Infolijn 045-212091.
Te k. VOLKSWAGEN Pas-
sat GLS veel extra's i.z.g.st.
bj. '79 APK okt. '89. Vr.pr.

’ 2650,-. tel. 04490-20066.
Te k. HONDAAccord 3 drs.
bj. '78 i.z.g.st. veel extra's:
radio, garage onderh. APK
9-'B9 ’2500,-, Clovisstr. 4,
Simpelveld, tel. 045-444473.
Te k. CHEVROLET Monza
4 cyl. met APK tel. 045-
-222198.
2 CV 6 CLUB, bi. '85 in nw
st. Koningsweg 37, Kerkra-
de 045-455432.
Ford ESCORT 1600 sport
luxe bj. '78 zilver met. APK
l-l-'9O, bijzonder mooi,
i.z.g.st. tel. 045-251159.
FIAT 127 super speciaal bj.
'82, model '83, 5 gang, grijs
met. km.st. 62000 APK 1-1-
-'9O verbr. 1 op 20, bijzonder
mooi en i.z.g.st. ’3950,-, tel.
045-259809.
VW SCIROCCO typ. '80
APK Ipg Heemskerkstr. 66,
Hrln, Mcezenbroek.

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

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 ■_

SEAT-DEALER jj
Jeugdrubbenweg 20
Randweg) te Hoensl
Tel. 045-222455 bied
gar. te k. aan: Seat-N
I.SGLX '88; Sea]
I.2GL '87; Seat-1
I.2GL '85; Subaru 18fl
'88; Subaru 1800 '85;
ru Mini '87; Subaru
'80; Seat-Ibiza Van.
'86; Seat-Ibiza Van '85
geot 305 GR '79; Rsl
en '81; Fiat Panda '81;
2105GL '83 en '82; 1
Civic '80 en '76; Maz<
'81 en '78; Opel Kad<
Austin Allegro '78; B
GL '78: VW Derby '77;
beam 1000 '79; Talbot
ra I.6GLS '81; Citroel
GT '83- Alfa Sud 1.5 G
Fiat 127 '78: RenauJ'79; Mazda 1.00 '76; t\'80. Inr. en fin. mog. 'koopavond.
Te k. RENAULT 5fl
'80, APK-gek. lets„

’ 800,-; Tel 045-22907
GëbT DOMINIKÓ 1
biedt aan: Opel Kad'
GS div. extra's wit '-dett 1.2LPG groenmi
Kadett 1.2 div. extras
LPG '82: Kadett
i.stv.nw. '80; Mant
GTE zilvermet. '81; A
2.0 autom. als nieU'

’ 1900,-; BMW 316 al
div. extra's rood '85;
Escort KR 3 zeer m<\ver + blauwmet. '81;'
1.3 Ghia 5-drs. groe
'82; VW Golf CL 3-dIJextra's groenmet. '821
Polo GT Coupé rood
Honda Quintet autoQJ
of zonder LPG '82; V
Corolla DX rood '80;
sun Cherry goudmet
Mazda 929 Coupé \met. i.z.g.st. ’ 1500,-J
bedrijf Gebr. Dominu
ki, Kantstr. 48 Üba<
Worms Landgraaf
326016. I
Te k. MERCEDES '!
bj. '86, kl. groenrf
autom., schuifd., sP°
§en, dieper gelegd,

ekledinê, centr.
vergr., electr. spiegö
33.000. Pr. ’38.500,--
-enbrockstr. 1, Heeri-1
DSM. I
AUTOBEDRIJF fBV biedt aan: Mereed
SL aut. cabr. 1975; V.
des 230 TE sporty. 4
1982; VW Golf GLI Q
let sporty. 1980; VW <j
aparte uitv. 1986; VW'
1303 Cabriolet sporty-
Audi 100 cc 2.2 InL
Audi 80 GT 1986; BIVP
sporty. verlaagd
BMW 316 4-drs. z*
1987; BMW 316 4-drs-
BMW 315 sporty.
BMW 525 i sporty. ,
5-bak schuifd. 1985; ]
5418 i5-bak schuifd-,
Volvo 740 GL diesel
Ford Escort XR 3i
1987; Ford Escort.
3-drs. 1986; Ford EsC-
L 5-drs. 1982; Ford *1.3 Bravo 1983; Ford "1.6 Laser 5-drs. 1986;
Sierra 1.6 Laser 3-drs-
Ford Sierra 2.0 L SJ
wagon 1983; Ford T»
2.0 Bravo 1981; Ford
nus 1.6 L nw. mod-
Honda Accord 2.0,
schuifd. 2x 1986; Hon<
cord 2.0 LX 1986; f
Prelude 1.8 1985; Hot>
vic 3-drs. 1982; Opel
1.2 S Irmscher orj
1987; Opel Kadett 1.3'
rei 1988; Opel Kadett'
5-drs. sportw. 1985;
"Kadett 1.2 S Staf'
1981; Opel Ascona
1982; Opel Rekord

' 1983; Opel Senator'
1983; Peugeot 505
Break 1985; Peugeft
GT 1984; Renault *1985, 1986; Renault f1983; VW Jetta GLI
Audi 100 GL 5E nw-S
1981; Alfa Giulietf»1982- Fiat Panda 34,
Fiat Uno 45 1986;Fiat]
ta 85 1985; Mazda H
DXHB2x 1981; Mazfl
2.0 LX diesel 1984; V
bishi Galant GLX $
1986; Mitsubishi C<s1984; Nissan Sunny J_
1982. 1985: Nissan fl1.7 LX HB diesel tJ
Toyota Corolla 1.6 Ck
back 1984; Toyota kl
1.6 GL Sedan 1984; llfCorolla 1.3 DX Sedaft-I
Toyota Celica 2.0 =>lï
1981; Toyota Cress>2
DX diesel 1981. Autot*:
Ruyl b.v.. Stations/Elsloo, 04490-71766,
wensen iedereen i
spoedig 1989. _^y

Te k. SIMCA 1308 G^r^jksweg^frci. 7^9
BMW 316 '88 19.1"1
d.groen met., nicU 1

045-725974. ><
DATSUN Cherry 1'
'79 APK , i.z.g.st. i'045-720951. s
Mitsubishi Galant lffl
’4200,-; Sapporo 19J
’2500,-; Datsun K
coupé '79 f 2900,-, Re!ïGL^Bl ’2950,-; Hon<_H
lude '80 ’5500,-; OV\\dett '80 f 4500,-; Kadsravan '78 ’1950,-; m
1900 N '79 ’2400.-:*. ,
Civic'Bl sdrs. ’3900JGolf D '79 ’ 3900,-; /XCelica liftback '78/ x
Ford Taunus Ghia 6 'S
/'2900,-; Fiësta '78 ’'l
Mazda 32378 ’ 1300.-3
Landgraaf 101, Schaft j,
Landgraaf, tel. 045^ '. Tw k. MITSUBISHI *. I
te bj.'7B met prima to (
'84, goede banden f*!
7-'B9Koppel, defect,'JJlen teg. kl. auto "1
n.o.t.k. Olmstr. 45. I
bach. A
Te k. kl. AMERIC^fcyl. Olds-mobile Of\'82 vr.pr. ’3500." I
324763. A
Te k. Toyota CQW■ combi, 5 drs., bj. 72_j_
APK nov. '89. Nw. W|

" accu, mot. met ga
t f 1900,- tel. 04492-3g9g4

i I JPl^rFnwis iiiiiiiiiiiiij
EENZAAM, doeer vja

" Bel huw. rel.ber» 1" I
Geluk 04498-54604^4.
Zoekt u een serieel [f
LATIE. bel dan h\i*'é l{
bemidd. buro Leven»»- tel. 045-211948. S |,
Eldorado Spaubeejfcj, |
donderdag DANSgy .orkest. Deze week r>
Tel. 04493-4193. V

<f
Partners-Trust, __~.*" ILIJKSRELATIEBLJ'
info 045-461235. ✓

Woensdag 28 december 1988 "8



Duitsland 1
M * ARD-Ratgeber: Praktische tips:
~ || °°rdeel van de maand. Vandaag:

't en bescherming binnen het huwe-

J U? Heute.
„.Wilder Westen inclusive (2).

!" _ Günter Strack in 'HessischeLachten.j .o! Persoverzicht.
ï» Heute.

1 . Die Grosse Chance. Duitse

" Lelfilm uit 1957 van Hans Quest.
4hri walter Giller, Gary Granass,
| e ady Quinn e.a. Walter hoort tot
ije 9roep Heidelbergse studenten

' ebh'0^ 'n vn vn'e aan e i322

\i at toe9ewiJd. Walters vader kan

"t j|
net zo op prijs stellen. Ook in de

1 (lr|
6 gaat het Walter niet voor de'iv ■ Dankzij hun grote toewijding

' 0 het de jazzfanaten om de voor-
al _$n ',n uit de weg te ruimen.

£ .Os la9esschau.i >k|_ inha Moca - die Tochter des
l (et *fennalters. Braziliaanse Serie.

% ' Lucélia Santos, Rubens de Fal-
i< _3q _arcos Paulo e.a.,Vi gesehen: Sterns Stunde.; j^^-ntaireover de handel in exo-

' l.u e dieren, (herh.)
i _eitiLCt,ore- Italiaanse serie naar de
UKnamige roman van Edmondo de

r, i^s- Met:Eduardo de Filipo, John-
l-1i t 6"'' Gluliana De Sio ca- AfL6-

-f.j 5 Ta9esschau.
_5u "" Nur keine Hemmungen.iUer.reepraadsels met MichaelK a

Tf1.30 'agesschau.
!,5j ser und Heute.
IC, zirkus Humberto. Serie. Afl.:
I.S8üeLAnfang.
'Oq .^[?9ramma-overzicht.fc.l 5 [.LO Tagesschau.

JAfi .yT) Tatort. Duitse politieserie.
L^Moltke. Met: Götz George, Eber-

hard Feik, Ulrich Matschoss e.a.
Schimanski en Thanner worden ge-
confronteerd met een zaak uit het
verleden. Lang geleden werd bij een
bankoverval een van de daders
zwaargewond en vervolgens door de
bendeleider geëxecuteerd. De broer
van het slachtoffer werd gegrepen en
veroordeeld. Nu komt hij op vrije voe-
ten en de politie weet dat hij maar één
doel heeft: het vinden van zijn broers
moordenaar.

21.45 BRDDR - Ein anderer Bliek.
Serie van 3 documentaires van Oost-
Duitsers die naar de Bondsrepubliek
vluchtten. Deel 2: Grenzüberschrei-
tung.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Starfight One - Irrflug ms All.
Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
Jerry Jameson. Met: Lee Majors,
Lauren Hutton, Ray Milland e.a. Een
supermodern verkeersvliegtuig wordt

door een botsing met brokstukken
van een geëxplodeerde raket in de
baan rond de aarde geslingerd. In al-
lerijl rust de NASA een expeditie uit
om de hulpeloze bemaning te redden.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Iris Disse en Götz George
in 'Tatort'. (Duitsland 1 -20.15 uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
"Oor^CAI-abonnees:""naien z,e schema exploitant
*___
»*

__ Wart wit programma
e, ... stereo geluidsweergave
TT " Metalig bij stereo-app.

"* teletekst ondertiteling

NviSlE
*>^"

d 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33. 35. 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV1
]6n sh

laanderen erger je niet. Spel-
la°°r JncW£r,° 9ramma gepresenteerd

!'»S.Oo i°s Ghijsen. (herh.)
sche .onen en dochters. Australi-
F)ichard

erie met Pat McDonald, Torn
l^rh) ' Rowena Wallace e.a.
"25 o

_si-tij d°spel werken: Werken in cri-
__fSs i.' delige serie. Afl. 1.l'«.Oo oüke Box.
'°ver rtndy Ca"dy. Tekenfilmserie

We-srn 6 lot-evaHen van een klein

'eerl'nge'Sje AfL7: De gerimpelde

ur' Tekenfilmserie geba-
lde?pI'guren gecreëerd door Phil

i_p de ... ,'■ Rakj is verliefd/Annabel
4S-17 er-Strahf-0., Spit McPhee. 4-delige

Nes au6 serie naar de roman vanp£dr,d-e. Afl.3. Met: Sir John? 6 Arh, Ü!?,Hancock' John Bach e.a.Spvoï,kles willen sPil naar een
? Weet 7 ln9s9esticht sturen, maar
,:6|fs niét ontsnaPPen. Zo kan hij
c°°tvari_ °p de be9rafenis van zijn
Üorr>en H;r ranwezi9 zijn- Via Sadie

hüilPlaat feeS echter ach,er Spi,s

S Tik
U
T
W_ via teletekst.

~°5 Pir.J ak- Animatieserie, (herh.)lferh.) s' Afl-: Plons en de paljas.

„'n_eS;rlina- Detectiveserie voor
P'auwe i, Het mysterie van deLea.oi, 7i ar.le- Me,: Paul Ricour>
Il I, ; Mlekeßo-ee.a.(herh.)

18.40 Zelden zonder zondag. Pro-
gramma n.a.v. het 75-jarig bestaan
van de Vlaamse scoutbeweging. Pre-
sentatie: Pat Donnez.

19.05 Korte film.
19.15 Uitzending door derden: pro-

gramma van de Katholieke Televisie-
en Radio Omroep.

19.40 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 I.Q. Quiz gepresenteerd door

Herman van Molle. Vandaag spelen
Ronny Swiggens en Peter Vanden-
bossche tegen Eric van Meensel en
Luk van Looy.

20.45 Een zaak voor twee. Duitse po-
litieserie. Afl.: De tuinman en de dood.
Met: Günther Strack, Claus Theo
Gartner, e.a. Eén van de werknemers
van de Frankfurtse bank Rimbach,
die van bode tot klusjesman is gede-
gradeerd, wil zich wreken. Als hij een
skelet in Rimbachs tuin opgraaft heeft
hij het middel gevonden.

21.45 Moviola. Filmmagazine. The-
ma: Sergei Eisenstein. Documentaire
van Gian Carlo Bertelli over het leven
van deze Russische cineast. Frag-
menten uit Pantserkruiser Potemkin,
Oktober, Alexander Nevskj, Ivan de
Verschrikkelijke e.a.

22.45 Nationale Loterij.
22.50 Nieuws.
23.00 Volleybal. Finale van het toer-

nooi de Witte Molen in Sint-Niklaas,
samenvatting.

23.35-23.40 Coda. 'De tijd is troebel'
van Margaretha van Oostenrijk. Ver-
taling: Marcel Obiak.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:

Een tijding uit Tibet.
16.10 "" 8.0.0.5. Kinderprogramma

gepresenteerd door Bart de Graaft.
16.35 "" Pim de Pinquin. Russische-

Japanse tekenfilm in twee delen voor

jong en oud over het leven van de
kleine pinquin Pim. Afl.2 (slot).

16.55 ""De leukste liedjes uit 'Mijn
eerste keer. Compilatie van diverse
afleveringen.

17.20 "" Starcom. Tekenfilmserie.
Afl.: De laatste Star Ranger.

17.45 "" Call to Glory. 24-delige
Amerikaanse serie. Afl.: De realiteit,
(herh.)

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

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Stofzui-
gen.

19.00 "" Countdownspecial: Mi-chael Jackson. Popprogramma ge-
presenteerd door Wessel van Diep-
en.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Married With Children. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: De laatste
hamburgers. Dochter Kelly komt de-
pressief thuis omdat ze niet is uitge-
nodigd voor het feest van het jaar.
Peggy probeert nu een goed woordje
te doen bij de moeder van het feest-
varken.

20.55 Spijkerhoek speciaal. Voor-
proefje op een nieuwe 13-delige dra-
maserie van Andrew Wilson en Mi-

chael Briant.
21.15 Sportgala: Strandrace Spe-

cial. Terugblik op de strandrace in
Scheveningen.

22.00 Nieuwslijn, actualiteitenrubriek.
Presentatie: Jaap van Meekren en
Ruud Hendriks.

22.45 "" In concert: Carl Perkins &
Friends.

23.40 Hitchhiker. Amerikaanse scien-
ce fictionserie. Een jonge regisseur
moet een actrice zover zien te krijgen
dat zij meedoet aan een climac-scène
in zijn film.

00.10-00.15 Journaal.

" Michiel Kerbosch en Marijke Veugelers in 'Spijkerhoek
speciaal. (Nederland 2 - 20.55 uur)

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102,1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 Europas Jugend musiziert.

Delen uit het vierde internationale
concert van jonge solisten. Met: Ma-
rianne Thorsen, piano, Jesus San-
tandreu Gregory, saxofoon, Mare Os-
tertag, hoorn en Jakko Kuusisto,
viool.

14.00 Fünf kleine Karpfen. Chinese
tekenfilm.

14.20 Der schwarze Bumerang. Tv-
film in vier delen. Deel 2. Met: Klaus
Barner, Danielle Volle, Paul Spurrier
e.a. Helen Lester ontdekt als eerste
dat het woestijnkamp in een vesting is
veranderd. Peter sust haar ongerust-
heid. Heeft Minou immers niet ge-
zegd dat het laboratorium tegen
spionnen beschermd moet worden?
(herh.)

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Mowglis Brüder. Tekenfilm.
16.25 Bettkanten-Geschichten. Der

Bar und die Geige. (herh.)
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 "" Nonni und Manni. Die Jun-

gen von der Feuerinsel. Serie naar de
verhalen van Jon Svensson. Deel 3.
Met: Gardar Thor Cortes, Einar Om
Einarsson, Lisa Harrow, e.a.

18.50 Lottotrekkingen A en B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Na siehste! Muziek en gas-
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ten bij Günther Jauch. Met: The Ratt-
les, Udo Lindenberg, Al Coley e.a.

20.15 Kennzeichen D. Nieuws uit
Oost en West.

21.00 Fatman oder Der Dicke und
ich. Amerikaanse detectiveserie. Afl.:
Der Staranwalt. Met: William Conrad,
Joe Penny, Alan Campbell e.a. Advo-
caat Harrison Gregg heeft grote pri-
véproblemen. Zijn vrouw leeft samen
met een minnaar en Gregg wil hem
vermoorden. Hij heeft het zo uitge-
kiend dat alle verdenking op zijn
vrouw valt. Als zij wordt gearresteerd
wendt ze zich in wanhoop tot haar
man voor haar verdediging.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Programma-overzicht rond de

jaarwisseling.
22.20 Kontext: ...nicht wie die Schrift-

gelehrten'. Streit urn Eugen Drwer-
manns Kritik der religiösen Rede.

22.50 Liebestoll - Fooi for Love.
Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
Robert Altman. Met: Sam Shepard,
Kim Basinger, Harry Dean Stanton
e.a. Eddi, May en de Oude Man ko-
men samen in een motel aan de rand
van de woestijn van Nieuw Mexico.
Eddi en May houden van elkaar, maar
hun liefde wordt verstoord door het
verleden. Ze zijn half-broer en -zus-
ter. De Oude Man is hun vader, die
een dubbelleven heeft geleid. Als de
Gravin, een vroegere geliefde van
Eddi opduikt, loopt het uit de hand. Ze
schiet het bezinestation in brand en
terwijl de Oude Man machteloos toe-
kijkt nemen Eddi en May de benen.

00.35-00.40 Heute.

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. De
politie wil Leigh ondervragen.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. De baron bevrijdt de
slaven en belooft ze een stuk land.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.15 Sportoverzicht 1988. Niet al-

leen beelden van de belangrijkste
sportgebeurtenissen in 1988, maar
ook reacties en commentaar van de
auteurs.

22.15-00.15 De man die te veel wist.
Amerikaanse speelfilm uit 1956 van
Alfred Hitchcock. Met: James Ste-
wart, Doris Day, Daniel Gelin, e.a. De
Amerikaanse familie Mac Kenna en
hun zoon Hank komen in Marrakesch
in contact met de mysterieuze Frans-
man Louis Bernard, die de dag daar-
op wordt vermoord en stervend aan
de dokter verklaart dat binnenkort
een prominente staatsman in Londen
vermoord zal worden.

België/RTBF 1
16.00 L'écran des vacances: Le don de
Tim, serie; Croc notes; Mr.Hiccup; De
Smurfen; tekenfilm; Noël au thaatre;
Crasse tignasse; Mimi Craca. 18.00

Nouba nouba, met Alex, La souris mo-
torisée, Plastinots en Le Petit vampire.
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd
informatief programma. 19.00 Nieuws-
overzicht. 19.03 Ce soir, Waalse actua-
liteiten. 19.25 Lotto en Joker. 19.30
Journaal. 20.00 Mourir pour Barossa.
6-delige serie van Donald Cromble.
Afl.4. 21.00 Festival de Rochefort. Van-
daag: Jempy, Mare Jolivet e.a. 21.45
Retour au chateau, 6-delige Engelse

serie naar de roman van Evelyn
Waugh. Afl.4. 23.20 Fantaisie video:
Orphée van Gluck. Aansl.: Uitslagen
van de Nationale Loterij. 23.25 Jour-
naal. 00.00-00.10 Informations, réfle-
xions et interrogations laïques.

programma's woensdag televisie en radio

ederland 1

" Vrouw zijn. Tv-magazine voor
Presentatie: Marjan Moole->ar.

TV-Fruitmand. Program-
jj"iet geestelijke liederen. Presen-
j£: Heleen van Dijk.
"^.OS Nieuws voor doven en

?J -e nijlmoeder van Assiout.
over de opvang van

«en in Egypte, (herh.)0 De belevenissen van Lassie.
serie. Afl.: The well of»e._ c'iP-

I" Dr kan nog meer bij. Kinder-
Wamma. (herh.)

* Journaal.
*-18.00 Tijdsein-Buitenland. Ac-
""eitenrubriek.
* Ronduit Radar. Jongerenpro-

Vandaag een special rond
[Engelse voetballer Glenn Hoddle.Jj Journaal.
** De negerhut van Oom Torn."erikaanse speelfilm uit 1987 vanJ*1 Lathan over de slavin Eliza die"haar zoon Jim naar Canada
jwt en over Torn, een begaafde!?' die weigert te-vluchten en uitein-'lk wordt verkocht aan de wredevenhandelaar Degree. Met: Phili-
nashad, Samuel Jackson, Avery

°°ks e.a.

' God verandert mensen. Praat-
J9ramma.
J Journaal.

Hoogtepunten
r.dsein van het afgelopen jaar.
0 Ars Musica. Wiener Symphoni-
_°lv. Gennardy Rosjdestvensky.
Ils': Viktoria Postnikova, piano. 1.

Wedding cake, Saint Saens. 2.
Ouverture Fledermaus, Strauss.

23.40-23.45 Tenslotte. Slotwoord
door drs. J.H. Velema uit Nunspeet.

# Erik Mesie in 'Mijn eerste
keer. (Nederland 2 - 18.30
uur)

Duitsland 3 West
15.35 Teletekst-overzicht.
16.00 Kater Mikesch. Spel van de

Augsburger Puppenkiste. Afl.2: Der
Rahmtopf.

16.30 Der Maulwurf komt in die
Stadt. Tekenfilm van Zdenek Miler.

17.00 Untemehmen Krischan. Docu-
mentaire over een initiatief van de
Oost-Duitse milieubeweging.

17.45 Magnum. Amerikaanse serie.
Met: Torn Selleck, John Hillerman,
Roger E. Mosley e.a. Afl.: Ein Toter
kehrt zurück. De dood van Diane
heeft Magnum zeer geschokt. Zijn
toestand wordt er niet beter op als hij
een oude vriend terugziet, die jaren
eerder bij een explosie om het leven
kwam. Vooral omdat Higgings hem
voor gek verslijt.

18.30 Links und Rechts vom Aqua-
tor. Special.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met sport en nieuws.
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20.00 Die Zwillingsschwestern. ;
Tweedelig Engels tv-spel van Robert j
Chenault en Melville Chavelson naar j
de roman van Judith Michael. Met: j
Stefanie Powers, Gina Lollobrigida I
c.a. Dccl 2. Stephanie speelt de rol j
van Sabrina met succes, zonder te j
beseffen dat de handel en wandelvan j
haar tweelingzuster is verweven met\
de mafia. Als zij bij een bomaanslag i
om het leven komt, voelt Sabrina zich i
schuldig aan haar dood en gaat op
zoek naar de moordenaars.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ■ Phantombilder. Portret van

de filmregisseur Friedrich Wilhelm
Murnau, t.g.v. zijn geboortedag, 100
jaargeleden.

22.30 ■ Faust, ein deutsche Volkssa-
ge. Duitse speelfilm uit 1925van Frie-
drich Wilhelm Murnau. Met: Gösta
Ekman, Emil Jannings, Camilia Hom
e.a.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00La pensee et les hommes, filoso-
fisch magazine. Varldaag: Eulenspie-
gel. 19.30 Journaal. (Met simultaanver-
taling in gebarentaal). 20.00 Challenge,
terugblik op het afgelopen jaar. 21.45-
-22.55La cité sans voiles. Serie. Afl.: La
Sainte.

TV5
16.10 La Mémoire des Siècles. 16.30
Bonjour, bon appétit. 17.00 Récréation.
17.30 Des chiffres et des lettres. 18.00
Les Cinq dernières Minutes. 19.30 Pa-
pier Glacé. 20.00 Mon Oeil. 20.50 Case
Ouverte. 21.30 Musique Classique.
22.00 Journal télévisé. 22.35 Cinéma,
Cinémas. 23.30 Continents Francop-
hones. 00.25-01.00 Santé Visions.

Radio 1

radio
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 VARA
Radio I Woensdageditie. 12.56Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.08
TROS Aktua. 13.25 Journalistento-
rum. 14.05 Binnenl. Zaken. 14.30
TROS Klantenservice. 15.45 Hallo
met de TROS. 16.05 Tijdsein.
18 45 Waar waren we ookal weer?
Vervolgverh. 18.58 EO-Metterdaad
Hulpverlening. 19.02 Zwarte Gat
Special. 20.30 The war of the
worlds, sf muziekverh. 22.02 Mu-
ziek uit het zwarte gat. 23.05 Met
het oog op morgen 0.02 Volgspot.
1.02 Romance. 2.02 Claire-Ob-
scur. 4.02 Nachtexpress. 6.02 In t
voorbijgaan. 6.07-7.00 Vandaag...
donderdag.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Ook
Goeiemorgen. 9.03 Muziek terwijl u
werkt. 11.03 Tineke. 12.03 Will wil
wel. 1403 Terug in de tijd. 1503
Nederland Muziekland. 17.03 Hier
en nu. 18.03 De wereld zingt Gods
lof. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.00-
-7.00 Zie Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Ronduit
Music-time. 9.03 Muziek motief.
10 03 Expresso. 11.03 11.03
Country Irail. 12 03 Praise. 13.03
1988 Hits back!. 17.03 Ronflonflon
met Jacques Plafond 18.03 Dries-
ooor. 19.02 De Wereldontvanger.
21.02 Het front. 22.02-0.00 La
Stampa - dubbelnummer.

Radio 4
700 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon.

muziek. 11.45 C.Ph.E. Bach her-
dacht (17). 12.20 Promenade: Ran-
som Wilson, fjuitist-dirigent-arran-
geur. 13.00 Nws. 13.02 Lunchcon-
cert. 14.00 Songs of praise. 14.30
Solisten 1988: Opnames van eind-
examenkandidaten Uitvoerend Mu-
sicus. Blokfluitmuz. 15.00 In de
kaart gespeeld. 17.00 Jacco's
keus, operette- en musical. 18.00
Nws. 18.02 CeDéa. CD's rond een
thema. 20.00 Nws. 20.02 Residen-
tie Orkest met sol. 21.40 Chanti-
cleer tegen Polio. 22.00-0.00 Voor
het stil wordt en wat later.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en I

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en j

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht- j

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat. Aansl.: winter tv-, j

programma.
18.00 De grote vakantie van Ramo ;

en Necla. Jeugdfilm (2).
18.30 (TT) De jaren dertig. Les 4.
19.00 Jonathan. Jeugdfilm over het I

jongetje Jonathan die besluit zijn !
nieuwe jufte helpen, wanneer zij een j
auto-ongeluk krijgt.

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) Het Oranjejaar. Jaarover- j

zicht Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40 Cinemagazine. Een program- I

ma over films en filmmakers.
23.05 Studio Sport.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en ;

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
14.15 Fast wie im Krimi. Reportage ;

over het dagelijkse leven van de re- j
chercheur.

15.00 ■ Verflixte Gastfreundschaft. j
Amerikaanse speelfilm uit 1923 van ;
Buster Keaton en John Blystone. Met: ;
Buster Keaton, Natalie Talmadge, Jo- j
seph Keaton e.a.

16.15 Lander - Menschen - Aben- I
teuer. Zwischen Kairo und Kapstadt. iDeel 3. (herh.)

17.00 Regentrude. Tv-film van Ro- j
land Bertschinger naar een sprookje ivan Theodor Storm.

17.30 Hinter der Sonne - neben dem j
Mond. Sprookjes van Terry Jones.
Afl.: Das Schift der Knochen; Die j
grossen Nasen.

17.55 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: Al-
les hat zwei Seiten.

18.00 Jakub der Glasmacher. Tsje- \chische serie. Met:. Ludek Munzar, i
Barbara Svobodova, Petr Kostka e.a. i
(herh.)

19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht: Über den Tag hi- j

naus.
20.10 Japan. 4-delige serie. Afl.2: i

Schwert und Chrysantheme.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn :

Neun.
21.15 American Graffiti. Amerikaan- i

se speelfilm uit 1973 van George Lu-
cas. Met: Richard Dreyfuss, Paul le !
Mat, Charlie Martin Smith e.a.

23.00 Fest der Lieder. Kunstenaars 1

manifestatie gepresenteerd door Su-
sanne Sterzenbach.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden 9.30 Ouder worden.
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00 Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS
Huiswerklijn op vakantie. 17.40 Ba-
siscode 3. 17.45 Postbus 51. 17.55
Meded. en Schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 TROS Kinderfo-
rum op vakantie. 18.20Uitz. van de
PPR. 18.30 Tempo Doeloe. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.

20.30 Belcanto. 21.00 Latijn. 21.30
0a va? 22.00-22.30 You're welco-
me.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.12-10.00 Die Springfield Story

(Herh.)
12.30 Hulk. Serie. Afl.: Madchenraub

(herh.)
13.15 Programma-o vrzicht.
13.20 Der Chef. Serie. Afl.: Die stum-

men Zeugen, (herh.)
14.05 Programma-overzicht.
14.10 Klasse! Quiz.
14.45 Popeye. Tekenfilm.
14.50 Bornemanns Nahkastchen.

(Herh.)
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight Rider. Serie. Afl.: Der

Tod fahrt mit.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

Economisch magazine.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Dance Mambo. Muziek- en

dansshow.
17.20 RTL-Spiel.
17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Serie. Afl.: Gefahrliches

Experiment.
18.45 RTL aktuell
18.55 Karlchen.
19.00 Der Mann aus Atlantis. Serie.

Afl.: Fremde Welt unter dem Meer.
19.50 Weerbericht.
20.10 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,

Prozesse. Serie. Afl.: Der Lockruf
des Geldes.

20.55 Nur der Wund. Westduitse
speelfilm uit 1961 van Fritz Umgelter.
Met: Gustav Knuth, Cordula Trantow,
Freddy Quinn e.a.

22.30 RTL aktuell.
22.50-23.40 Prince special.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Neue Pach-
ter. 09.35 Jackieund Jill - Die Barenkin-
der vom Berg Tarak. Afl.: Das Hornis-
sennest. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Ge-

neral Hospital. Afl.: Streit und Versöh-
nung. 10.50 Koehen mit SAT 1. 11,00
SAT 1 Bliek. 11.05 Mohn ist auch eine
Blume. Amerikaanse politiefilm uit 1966
van Terence Young met Stephen Boyd,
Senta Berger, Vul Brynner e.a. 12.40
Telethema: Wirtschaft. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Programma-overzicht. Aan-
sl.: Ihr Horoskop. 14.05Dr. Dolittle. Afl.:
Dr. Dolittle und der heisere Gockel.
14.30 Prarieindianer. Afl.: Die Wette.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Falsche Hoffnun-
gen. 15.50 Koehen mit SAT 1. 16.00 ■Meine drei Söhne. Afl.: Pfadfindermut-
ter. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35
Die Leute von der Shiloh Ranch. Afl.:
Abgerechnet wird am Schluss. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Bezaubernde Jeannie. Afl.:
Konkurrenz für Jeannie. 18.15 Das
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
SAT 1 Wetter. Aansl. Gewinn in SAT 1.
19.10 Hotel. Afl.: Angste. 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Spenser. Afl.: Viel Gesetzt
* wenig Gerechtigkeit. 21.00 SAT 1
Bliek. 21.10 Ihre Chance war gleich
null. Amerikaanse speelfilm uit 1969
van Philip Leacock met Beau Bridges,
Jane Merrow, James Booth e.a. 23.10
SAT 1 Bliek. 23.20 Telethema: Ge-
sundheit. 23.35 Die Gejagten der Sier-
ra Nevada. Duits/ltaliaans/Spaanse uit
1964 met Robert Wood, Maria Sebaldt,
Jack Stewart e.a. 00.55-01.05 Pro-
grammaoverzicht.

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

the Universe.
16.20 Simon and the Witch.
16.35 What's That Noise.
17.05 The Watch House.
17.30 Blockbusters.
17.55 Prove it.
18.20 Beadle's About.
18.45 News and Weather.
19.00 This is your Life.
19.25 Coronation Street.
19.50 Des O'Connor Tonight.
20.40 Executive Stress.
21.05 Game, Set and Match.
22.00 News and Weather.
22.30-00.00 Wife begins at Forty.

Komedie.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 The Littles.
10.00 "" Countdown.
11.00 "" The Coca Cola Euroe hart
Top 50.

12.00 "" Soft and Romantic.
13.00 Another world.
14.00 Canon Fashion TV.
14.30 Ask Dr. Ruth.
15.00 Elephant Boy.
15.30 Castaway.
16.00 "" Pop Formule.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I dream of Jeannie.
18.57 The Uniroval Weather ReDort.
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19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Special Friends.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Police Story Special: The Jar.
22.12 The Uniroyal weather report.
22.15 Shell International Motor

Sports 1988.
23.15 Ford Snow Report.
23.18 The Times Headline News.
23.20 Thailand Panorama.
23.50 Paris to Dakar Rally.
00.05 News Review 1988.
00.57 The Uniroyal weather Report
01.00 Celtic Heritage.
01.50 Piaying Shakespeare.
02.20 National Gallery Series.
03.20 Science and Technology from

Philips.
03.40-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel. gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, de buren,
agenda en muz. 13.05, 14.02,
1502 en 16.02 Kort nws. 17.02

Reg. weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muz 17.25 De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17.55 Kort
nws. 1805-18.07 Aankondigingen.

BRT2
5.30 Goede morgen, Morgen.
(6.00-6 30-7.00 Nws., 7.30 Nws en
R.V.A.-ber) 8.00 Nws. 8.12 Firma
Platenboer & Zonen. 10.00 Nws.
10.03 Het schurend scharniertje.
10.08 Het eerste bedrijf. 11.55 Me-
diatips. 12.00 Limburg 1988. 13.00
Nws. 13.10 Made in Germany.
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17.10 Rijswijckfoon. 19.00 Nws
19.10Dansvergunning 22 00 Nws.
22.05 Jazz Kaffee. 23.30-2.00
Twee tot twee. (0.00 Nws.)
10 00 Orkestpalet: Ofo/Forum Fil-
harmonisch Orkest. 11.10 Piano-

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22 30 Nachtex-
press

3 SAT
16.00 Die drei Pinguine. Kindermusical.
16.50 Altes Holzspielzeug unter dem
Weihnachtsbaum. Film van Ivan Stei-
ger. 17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal.
17.30 Pinocghio. Afl.: Geppetto kommt
zu Besuch. 18.00 Bilder aus Deutsch-
land. 19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio.
19.30 Brennendes Indien. Engelse
speelfilm uit 1959 met Lauren Bacall,
Kenneth More, Herbert Lom, Wilfried
Hyde-White e.a. 21.00 Apropos Film.
21.30 3-sat Spielfilm Vorschau. 21.45
Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit Nach-
richten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 Fan-
ny und Alexander. Tv-film in vier delen.
Afl.: 2: Der Geist/Der Aufbruch. 23.30
Begugnungen '88. 00.15 3sat-Schlag-
zeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European business weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 In Search of a Golden Sky.
10.40 Queen Elizabeth Foundation

Pop Concert.
11.40 Alleghany Uprising.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Flying High.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 The European Top 40.
16.00 Supertime.
17.00 Power Hour.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 The Kenny Everett Show.
19.40 Power Boats 1988 lOGP.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: Mr. Blandings

Builds His Dream House.
22.10 World Seniors PGA Golf '88.
23.10 Super Channel News.
23.30 Goodyear Weather.
23 35-nn a<i Pr,wer Hr.ii.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin.
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau. 8 30 Für die Kran-
ken. 9.00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress 10 00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der: Musik bei Tisch. 12.30 Presse-
schau. 13.00 Fnschauf. 14.05 Mu-
sikzeit heute: Lieder, Chansons
und Folk 15.00Nachmittagsstudio.
1605 BRF-Intern. 18.00Regional-
nachnchten: BRF-Aktuell. 18.40-
-20.00 Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf' 12.00 Is ja n Ding. 14.00 Viva
16.00 Entenjagd. 17.00Musikduell
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
duell. 19.00 Prima. 20.00-1.00 Ein
junges Musikprogramm.

Woensdag 28 december 1988 "9Limburgs dagblad



Limburgs Dagblad

OCCASION
KERSTMARKT
SCHAESBERG
Vanaf vandaag,
t/m zaterdag 31-12 1988
aanbiedingen voor de lagere 1989
prijzen.

C
__ —I
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Occasions prijsklasse van

’ 10.000,-t/m ’ 15.000,-.
MERK MODEL TYPE CC DRS BOUWJR. KLEUR
Mercedes 200 D 2 0 4-drs. 04-79 blauwm.
Subaru Justy Spec. 1.0 3-drs. 04-85 d/grey
Opel Ascona S 1.6 2-drs. 06-84 blauw
Toyota Tercel SR 1.3 2-drs. 09-84 zi/blauw
Citroen Visa Sport 1.4 4-drs. 03-85 wit
Toyota Corolla Sedan 1.3 4-drs. 09-83 beige m
Ford Fiësta L 1.1 2-drs. 01-85 wit
Toyota Corolla L8GL 1.6 5-drs. 07-84 blauw
Mitsubishi Cordia Coupé 1.6 2-drs. 05-83 groen
Toyota Starlet Spec. 1.0 2-drs. 08-85 d/grey
Ford Escort Bravo 1.6 3-drs. 10-84 beige
Subaru Justy SL II 1.2 3-drs. 02-87 wit
Toyota Starlet DX 1.3 3-drs 07-85 d/grey m
Toyota Corolla HB DX ssp 1.3 2-drs. 08-85 rood
Toyota Corolla HB DX ssp 1.3 3-drs 08-85 rood
Toyota Corolla SXL 1.6 3-drs. 06-84 zilv/zw.
Honda Civic Shuttle 1.3 5-drs. 10-84 beige
Toyota Starlet verkoe... 3-drs. 03-87 rood
Mazda 323 HB Sport 1.3 3-drs. 05-85 zilverrn.
Toyota Carina II DX 1.6 4-drs. 08-84 groen

Occasions prijsklasse

’ 15.000,-t/m ’ 20.000,-
MERK MODEL TYPE CC DRS BOUWJR. KLEUR
Toyota Carina II DX 1.6 4-drs. 10-84 groen
Toyota Tercel 4WD 1.5 5-drs. 04-84 groen
Ford Escort Laser 1.1 3-drs. 03-86 wit
Toyota Landcruiser Col 3.0 4-drs. 07-83 geel
Toyota Corolla LB GL 1.3 5-drs. 03-85 zilverrn.
Peugeot 205 GE 1.1 5-drs. 04-87 wit
Toyota Corolla DX Sedan 1.3 4-drs. 04-86 wit
Opel Kadett LS 1.3 3-drs. 09-86 darkblue
Opel Ascona LS 1.6 2-drs. 07-86 groen
Mazda 323 GL 1.3 4-drs. 01-86 blauw ■ I
Toyota Camry LB DX 1.8 5-drs. 11-85 wit
Toyota Carina II GL 1.6 4-drs 05-86 blauw
Toyota Corolla LB GL 1.3 5-drs. 02-87 wit

_0^ *_ _P_LI k**^.
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Occasions prijsklasse

’ 20.000,- of hoger en
demonstatie auto's
Toyota Corolla LBXL 1.5 5-drs. 11-87 rood
Toyota Camry XL 1.8 4-drs. 6-87 bleu m.
Toyota Camry XL TD EX2.O 4-drs. 5-87 wit
Toyota Landcruiser HT 2.4 TD 11-86 zwart m.
Toyota Camry XLI aut. 5-87 beige m.
Toyota Celica LB St 1.6 8-87 wit
Toyota Landcruiser 2.4 D 3-drs. 9-88 zwart

Ook hebben wij veel keuze in de
prijsklasse tussen f 5.000- en
f 10.000-
WIST U
dat op deze occasion-kerstmarkt
wij u 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,- mcl. 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
SCHAESBERG
Baanstraat 105
telefoon 045-318888

Club RUSTICA. In onze "druk bezochte club vragen
wij nog enkele gastvrou-
wen, v.d. Weyerstr. 9. Kerk- |
rade-West., 045-412762 of I
215876. I
Nederlands bouwbedrijf 1
vraagt voor Dld. omg. IM.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Gevr. TAXICHAUF-
FEURS voor dag en nacht,
liefst enige ervaring. Hee-
renweg 267, Heerlen.
MEISJES gevraagd voor
excl. bar. Halen/brengen,
tel. 045-244240/241592.
Wie met 2 rechterhanden
en kennis van electrisch
LASSEN wil montagewerk
doen. Vast werk, lt. 25-30 jr.
F. Straten. Eykskensweg
18, Geulle. Tel. 043-641044.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS voor langdurige in-
dustriële projecten in bin-
nen- en buitenland. ECM
Heerlen 8.V., Burg. v.
Grunsvenplein 10, 6411 AT
Heerlen, tel. 045-718877.
SCHOONMAAKST. gevr.
v. werkz. op afroep en voor
op projecten. Schr. soll.
richten aan Gebouwenser-
vice de Wisser, Kristalstr. 7,
6412 ST Heerlen.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privewerk,
tel. 045-228481.

NEW LOOK BV., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Stucadoor kan nog WERK
aannemen. Tel. 045-462428.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
OPRITEN: erfverhardin-
gen etc. vlgs. de nieuwe
unieke stabilatiemeth.
Duurzaam vorst-vrij, en
geen spoorvorm. meer.
Vraag vrijbl. info en pnjs-opg. Kallen Stabilisatie
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Met spoed gevr. tegen ver-
goeding persoon in bezit
van AANNEMERSDIPLO-
MA. Br. o. nr. 627 Limburgs
Dagblad, Baandert 16. 6136
ER Sittard.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294. Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDENT gevelkachels
en bijzetkachels met 1 jaar
garantie. Reparaties en on-
derdelen. Donderdag koop-
avond. E. Meesters. Brus-
selsestr. 1298, Maastricht.
Tel. 043-210540.
KLEURENTELEVISIES

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

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

Scherpe
prijzen

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

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60,

Übach over Worms.
045-319846.

Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, eiken
balken en bielzen enz.
Houthandel Landgraaf,
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-dissenbosch-Landgraaf.
045-318518.
STOOKHOUT 4 m 3droog
populier ’ 240,-; 3 m 3 ge-
mengd ’210,-. Tel. 045-
-318518.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. Öccasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.
1 I

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

Knalgoed!!!
Vuurwerk!!!

Bommetjes, grondvuurwerk, pijlen en pakketten.
Goedgekeurd vuurwerk voor lage prijzen.

Voorverkoopkorting
tot 29 december 20%

Ook voor schaatsen en schaatsen slijpen:

Jan Rekers
Tweewielers, Kouvenderstraat 181, Hoensbroek

Tel. 045-212537
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T.k. aanbeeboden 3500 m-
dikke TROTT.-TEGELS;
2000 m- betonklinkers; 2000
nr kleiklinkers; 5000 blau-
we mulderpannen. Wolter
en Zn. B.V. Tel. 045-229999.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbrtiinlampen,

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.

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz
L Rohan VUURWERKLEVERANCIER. Bij ons het
grootste assortiment voor de laagste prijzen. Meer dan
180 artikelen. Tijdens de voorverkoop 10 tot 30% kor-
ting. Dr. Calsstr. 100 Landgraaf-Schaesberg, 045-
-318693.

Te koop diverse ingeruilde
moderne kunststof keukens

Prijs ’ 400,- ’ 550,- en ’ 650,-
Plan Keukens b.v.

Rijksweg 21 Gulpen
Te koop diverse

showroomkeukens !
in klassiek en modern voor

de helft van de prijs ]
Plan Keukens b.v. ;

Rijksweg 21 Gulpen \

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets

te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

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

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

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

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum (LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht.

1 ~ -1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ll1111

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen ,

Ben, 54 jr., rustig, huiselijk, attent in omgang, we
zijn (inmiddels volw.) kindr. hft. opgevoed, zou rw
levensgezellinontmoeten om samen een fijn leve |
bouwen en samen oud te worden. Hij houdt v. W. I
tuinieren, reizen, ned. films en hond. Hij drinkt Q \

cohol. 045-726539/043-644362.
Peter, 28 jr.l knap en modern gekleed, zwart K:
haar en snor, rustig v. aard, houdtv. knutselen,j 11feren, lezen, zijn werk, kamperen, is ongehuwd'
leuke vriendin te vinden voor vaste relati e' i

726539/043-644362. E
Simone, 37 jr., jonge vrouw met aardig, zacht K» <
wat verlegen, repres. en beschaafd, secretarie
beroep, gesch., zkt. rustige man met positieve ie i

stelling. 045-726539/043-644362. j

Anton, 26 jr., ongeh., 1.76 m, blond met snor, ,
ogen, rookt niet, vlot gekleed, aardig en betrofhoudt zich aan afspraken (zo zal hij bijv. geen 'drinken als hij met de auto is), houdt v. soms e
gaan (stijldansen, etentje, wandelen), zkt. vroU

726539/043-644362.
Deze en vele andere ingeschrevenen uit Zuid- e.
Nederland zoeken een partner voor een duurzan

tic. Reacties en info:
045-726539

(mevr. Luchtman) of 043-644362 (mevr. de Jonöfy
ting Mens en Relatie is erkend RvT, een extra Ze

voor een zorgvuldige werkwijze. .(
Persoonlijke bemiddeling. Hoog slagingsperc__v

_________=-----_____________-= ■
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tokosten
Wm nt*ikkeling is vanaf 1978 be-
tfi eerste drie jaren werd
,na , 9 geconstateerd van bijna

wordt deze opgaande
■Itolc Oltlgebo9en- ta 1987 namen
icjj- ?sten toe door stijging van de
'■ Dif_^zen en verzekeringspre-
\ ~ 'oename zet zich in 1988 niet
isv e Ver-ekeringspremies zijn
HriJ26

9estegen maar de brand-
'ei_j- . zullen ten opzichte van
e J.^ Procenten lager uitvallen.
'Itok atige ontwikkeling van
kc)e_.0ston heeft een aantal achter-
i ge. Prijsstijging nieuwe auto's.Paard met oplopende prijzen

tweedehands auto's. De fabrikanten
produceren zuiniger auto's en daar-
door een daling van de onderhouds-
en reperatiekosten. Sinds 1980 daalde
het aantal mankementen van 2,8 per
auto naar 1,7 en het aantal pechgeval-
len langs de weg daalde in die perio-
de met 36,6 %.

Al met al kostte de gemiddelde auto in
1981 ’ 736,- per maand, in 1987 nog
zon ’ 700,-.

Treinkosten
Voor een OV-kaart werd in 1981

’ 240,25 betaald en in 1987 was dat
bedrag opgelopen tot ’ 304,50. Bij de
spoorwegen valt op dat de tarieven
voor de incidentele gebruiker minder
sterk zijn gestegen dan die voor de
trajectkaarthouder.

De kosten verbonden aan het vervoer
zijn van invloed op het gebruik van
vervoermiddelen. Tot 1978 nam, bij
licht stijgende autokosten, het aantal
vervoerskilometers afgelegd per auto
sterk toe. In die tijd nam het gebruik
van de trein af. Als na 1981 de kosten
verbonden aan het gebruik van de
auto dalen stijgt het aantal vervoerski-
lometers per personenauto fors. Bij de
trein gaat de sterk stijgende prijs ge-
paard met een teruglopend aantal rei-
zigerskilometers.

Betaalbaar openbaar vervoer is een
eerste vereiste voor een spaarzaam
gebruik van de auto om daarmee een
bijdrage te leveren aan het opheffen
van filevorming op en overbelasting
van autowegen en een schoner leefmi-

Duitse consument
mag reclame in
bus weigeren

''-Kn. on2e correspondent

<1. ,0 ~ ie m Westduitsland niet
ïte uf9.eliJkse hoeveelheid recla-

i l°-ft -i brievenbus wil hebben,
I cnts een sticker of een
| -e 6' 0p te Plakken met de tekst
9e6rci Wordt dit gene-
l_n ' aan kan de overtreder wor-

fO.OOQ er°ordeeld tot maximaal
fel. Da^^ boete of zes maandenjHüits het,ben de hoogste West-
fahe ,rechters woensdag in Karls--6 bepaald.

e-n m *erd aangespannen door
6t--rde h

zich er iaren over
zi'n brievenbus bijna

KervloZ. Verstopt was door de pa-
-9-n, on,? 1"61 sP«ciale aanbiedin-gen en an-koods-h 61 door hem gewenste
*et> Dl_r.Ppen- De man klaagde
otn<iat d

ke suPermarkt aan,
ij, ,_:2e te9en zijn wü de rom-

ch aan__t bus stopte- ffiJ voelde
Nst wp m Zl'n Privacy- Daar-

ft(le hri
S Wj erop dat de 1"--*v^l nevenbus potentiële inbre-

kers attent zou kunnen maken op
het feit dat hij niet thuis was. „Dat
hoef ik niet te accepteren".

Nadat hij eerst in het ongelijk was
gesteld, stapte hij naar de hoogste
rechter. De 'dader' zei dat deze
foldervloed nu eenmaal een sociaal
fenomeen is en dat de klager er
maar in zeer geringe mate door be-
last werd. Verder kon hij de fol-
ders toch gewoon in de prullenbak
gooien.

De hoogste rechters waren het
daar niet mee eens. Zij stelden dat
het duidelijk kenbaar gemaakte
verlangen van de consument om
verschoond te blijven van deze
stortvloed aan folders dient te wor-
den gerespecteerd., De rechters
maakten een uitzondering: reclame
die via de post wordt verstuurd,
kan niet worden geweigerd. Maar
ook daarin is nog niet het laatste
woord gesproken, want in Karlsru-
he liggen verscheidene klachten
van burgers die ook daar genoeg
van hebben.

Nooduitgang
vaak slecht
te bereiken

DEN HAAG - De nooduitgangen van
winkels, supermarkten en warenhui-
zen zijn vaak slecht te bereiken. Weg-
wijzers ontbreken, looppaden naar de
nooduitgangen zijn te smal, de deuren
zitten vaak op slot of de uitgangen zijn
versperd door pallets en dozen.

Dat meldde NCRVs Hier en Nu naar
aanleiding van een onderzoek van de
Consumentenbond. Twee werkgroe-
pen onderzochten de veiligheid van
winkels, supermarkten en warenhui-
zen in Eindhoven en Maassluis.

voordat dit in het oppervlaktewater
wordt geloosd. Deze nieuwe techniek
van defosfateren is ontwikkeld door
DHV Raadgevend Ingenieursbureau
BV te Amersfoort.

Het bijzondere van de nieuwe vinding
is dat er bij het defosfateren geen slib
wordt gevormd. Bij het traditionele
defosfateren door toevoeging van ijzer
of aluminium, is dat wel het geval. In
de korrelreactor worden door een
speciaal procédé fosfaten aan zand-
korrels gehecht, waarna de zo ontsta-
ne fosfaatkorrels worden afgetapt.
Deze korrels kunnen worden gebruikt
als grondstof voor de fosfaaterts-ver-
werkende industrie en hebben daar-
door in principe een economische
restwaarde.

Na jarenlang onderzoek is aangetoond
dat met het systeem van de korrel-
reactor het fosfaatgehalte op zuive-
ringsinstallaties tot zeer lage waarden,
namelijk beneden 0,5 milligram per li-
ter kan worden-teruggebracht. De
kosten zijn vergelijkbaar met die van
het huidige defosfateringssysteem.
Door de genoemde voordelen bestaat
ook in het buitenland, vooral in Zwit-
serland, de Bondsrepubliek Duitsland
en Scandinavische landen belangstel-
ling voor deze Nederlandse vinding.

In Nederlandse
eieren geen
salmonella

ROTTERDAM _ In Neder-
landse eieren is geen sal-
monella enteritis aange-
troffen. Dat heeft een
voorlopig onderzoek
door de Keuringsdienst
van Waren, waaronder
die van Maastricht, uitge-
wezen. In geen van de
vijfduizend eieren die
zijn gekeurd, zat de voor
de mens levensgevaarlij-
ke bacterie.

„Voorlopig is er geen re-
den tot ongerustheid,"
stelt adjunct-algemeen

directeur A. Mossel van
de Keuringsdienst van
Waren in Rijswijk. De
dienst stelde enkele we-
ken geleden een onder-
zoek in, nadat in Enge-

land grote onrust was ont-
staan over de aanwezig-
heid van salmonella in
eieren. De Keurings-
dienst van Waren beslist
volgende week of het on-

derzoek zal worden
voortgezet.
Volgens adjunct-direc-
teur Mossel is het door de
vijf keuringsdiensten ge-
houden onderzoek niet
representatief. „Dat kan
ook niet, gezien de enor-
me hoeveelheid eieren
die per dag wordt gepro-
duceerd," zegt hij. „Aan
de andere kant, tot nu toe
hebben we ook geen
alarmerende berichten
gekregen over mensen
die ziek zijn geworden na
het eten van een ei."

Resultaat onderzoek panel Consumentenbond

Autokosten blijven dalen,
openbaar vervoer duurder

die een Nederlander moet maken om auto te
tl6n rijden blijven achter bij de ontwikkeling van het al-
eile prijspeil. De tarieven voor de trein zijn daar fors

611 uit gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek naar de
in de afgelopen tien jaar, gebaseerd op

van de Consumentenbond, waarin duizen-
hun autokosten bijhouden._ 38l dalen deze kosten geleide-

„. enkele jaren van forse stijgin-
j^ds 1983 zelfs minder dan het
3-Xcijfer. voor de gezinscon-e' Bij het openbaar vervoer valt
j

e9enovergestelde tendens te
6i*toren" Tot en met 1982 liep de«Jntwikkeling in deze sector in
jj niet het algemene prijspeil,

stijgen ze er echter bovenuit.

[ vVerschil tussen auto en open-
| wordt steeds kleiner. In
'eld n e kosten voor een ge-
l _?e auto op jaarbasis nog 2,8
:k, n°°g als een openbaar ver-r r̂t. in 1981 zelfs 3,06 maal. In
I dit nog maar 2,3 maal zo

die
het atuer komt weinig terecht
|l6w overheidsbeleid, gericht op
!ge^ 9dringen van het particulier
C *uik ten gunste van openbaar
1 aldus de Consumentenbond.

" Betere en zuiniger auto's dragenbij tot daling van onderhouds- en reparatiekosteh.

consument

alcoholsmoezen (8)

'De hele klas drinkt'
[hele klas drinkt!' Sanne gooide
lïls een verwijt voor Ellens voe-
' Verbouwereerd keek Ellen
* de boodschappenlijst die haar
fenjarige dochter had opge-
*«" Vier kratten pils, vijf flessen

"" één fles groene likeur, één
'blauwe likeur, drie cola en tien
*-n chips. En dat alles voor een

van 4-MAVO.
P had spijt als haren op drbfd dat ze al beloofd had dat
"te de klasse-avond thuis mocht"ten, zonder toezicht. Wim en
Jouden die avond bij vrienden
°ezoek gaan.
bent verdorie pas vijftien, je
j*ie de grootst mogelijke narig-

' °P de hals als er hier een paar
| Worden. Laten we afspreken

te 20 flesjes pils, twee fles-

* mens, barst met je afspra-
F> schreeuwde Sanne, „het zijn
*oon regels." De deur werd met■ klap dicht gesmeten. Een
J^oer later kwam Wim thuis. Hij
I het in elkaar gepropte bood-

op tafel liggen.
J*t Sanne een buurtcafé begin-
"■ vroeg hij.
r** er maar een geintje van", zei

Ellen. „Ze mogen wat mij betreft
best wat drinken op die klasse-
avond, maar mevrouw moet weer
zo nodig overdrijven en weigert af-
spraken te maken. Ze gooit meteen
dr kont tegen de krib. Met Peter
kan je veel makkelijker afspraken
maken."
„Op dit punt wel", zei Wim. „Hoe-
wel ik Peter ook wel eens 's nachts
zijn eigen kots heb moeten laten
opruimen, maar hij is wat rustiger
én drie jaar ouder dan Sanne."
„Het lijkt wel of ze steeds jonger
beginnen met drinken", zei Ellen.
„Vorige maand gaf het CAD, het
Consultatiebureau voor Alkohol en
andere Drugs een speciale ouder-
avond op school. Die lui vertelden
dat bijna een kwart van de Lim-
burgse jongeren teveel drinkt. En
als ze nu al veel drinken lopen ze

later meer risico om in de proble
men te komen
Sanne kwam weer binnen, nog
steeds een kop als een donder-
wolk.
„Nou moet je ophouden! Dat zit
daar te mekkeren over mijn alko-
holproblemen en moet je ze zelf
zien!"

Besmuikt keken Ellen en Wim naar
hun aperetiefje voor het eten. Ze
lieten het onderwerp maar even
rusten. Ellen nam nog wel kontakt
op met een paar ouders van San-
ne's vriendinnen. Het bleek nogal
mee te vallen met 'de hele klas
drinkt. Zoals wel vaker op die
leeftijd zaten ze elkaar wat op te
jutten.
„Sanne je kan kiezen", zei Ellen de
volgende dag. „We maken samen
een nieuwe drankenlijst óf papa en

ik blijven zaterdag thuis
„Ik koop wel alkoholarm bier", zei
Sanne. „Dat reken ik ook als alko-
hol", zei Ellen. ,Je moet méér soor-
ten fris hebben. Of zullen we een
grote pan bowl maken?" „Bowl",
zei Sanne vol minachting, „dat
dronk jij zeker vroeger op klasse-
avonden."

„We houden een feest in de stijl
van de jaren zestig", zei Sanne op
zaterdag tegen Wim, „ik wil je
oude elpees lenen."
„Geen denken aan", schrreuwde
Wim. -Jij hebt je zin gekregen met
die drank", zei Sanne rustig terug.

Wim en Ellen gingen die avond
niet naar hun verre vrienden, maar
naar de buren. Je komt me dus ha-
len als ze met hun dronken poten

aan m'n oude Beatle-platen zitten
meidje?" vroeg Wim. „Afspraak is
afspraak", zei Sanne, „niemand zit
aan jouw elpees, behalve ik."

Om één uur stond Sanne bij de bu-
ren op de stoep. Twee jongens
hadden kans gezien om ondanks
de sterk ingekrompen drankvoor-
raad toch dronken te worden. Ze
reden met hun brommers rondjes
over het erf. Na een kleine rodeo
en luide aanmoedigingen van 4C
wist Ellen de heren op de achter-
bank van de auto te krijgen. „Ik
breng jullienaar huis", zei ze. „Die
brommers halen jullie morgen
maar op. Alkohol en verkeer dat
kun je niet maken."
Binnen werd al opgeruimd. Wim
en Sanne gingen aan de afwas.
Dromerig speelde Sanne met het
sop. „Pap", zei ze, „weet jij wat een
stickey is?" ,Je wilt toch niet zeggen
dat..." Wim zag wit van de schrik.
„Ik mag toch wel vragen", zei San-
ne met pret-ogen.
Wim nam zich voor om een volgen-
dekeer ook maar eens mee te gaan
als het CAD een ouderavond gaf.

HANNYRAAFF

Buitenlandse belangstelling nieuwe techniek

Toename marktaandeel
fosfaatvrij wasmiddel

Het marktaandeel van de fosfaatvrije
wasmiddelen is dit jaar gestegen van
20 naar 55 procent. Dit maakte minis-
ter Smit-Kroes van Verkeer en Water-
staat woensdag jl. in het Drentse Wes-
terbork bekend. Ze stelde daar bij de
rioolwaterzuiveringsinstallatie een zo-
genoemde korrelreactor officieel in
gebruik.

De toename van fosfaatvrije wasmid-
delen is het gevolg van het convenant
gericht op fosfaatvrij wassen in 1990,
zoals dat begin dit jaar volgens de af-
spraak tussen de ministeries van Ver-
keer en Waterstaat en VROM met de
zeepfabrikanten is overeengekomen.

De minister gaat er eveneens vanuit
dat de fosfaatlozingen van de fosfaat-
erts-verwerkende industrie volgens
recente afspraak in 1995 tot de helft
zijn gereduceerd. Daarnaast wil de
minister snel tot afspraken komen met
alle waterbeheerders om ervoor te
zorgen dat vóór 1995 gemiddeld 75
procent van het fosfaat uit het aangele-
verde afvalwater op de rioolwaterzui-
veringsinstallaties per beheergebied
verwijderd wordt.

Aan de in Westerbork in gebruik ge-
nomen korrelreactor is tien jaar ge-
werkt. De kosten voor onderzoek, be-

geleiding en bouw van de installatie
-die een wereldprimeur wordt " ge-
noemd- bedragen ongeveer 3 miljoen
gulden. Met de korrelreactor kan fos-
faat uit het afvalwater worden gehaald,

Eenvoudige opzet
Tot nog toe kon gebak _ gebakjes of een
taart - alleen worden bezorgd in de
plaats waar de betrokken banketbakker
is gevestigd. Nu gaat de opdrachtgever
naar een bij de nieuwe organisatie aan-
gesloten banketbakker in de eigen
woonplaats, geeft een bestelling op en
betaalt. De collega-bakker in de plaats
van bestemming maakt en bezorgt de
bestelling.
De opdrachtgever is er te allen tijde van
verzekerd dat vers gebak wordt be-
zorgd en het is zelfs mogelijk om op een
taart een leuke tekst te laten aanbren-
gen.

Speciaal voor bedrijven is er de afdelir
Gebak-Express-Services.

Kwaliteit
Bij de stichting zijn uitsluitend ambachte-
lijke banketbakkers aangesloten. Zij be-
hartigt de belangen van de leden en sti-
muleert het vakmanschap en draagt zorg
voor goede kwaliteit van het te leveren
gebak.
De bij de stichting aangesloten zaken
zijn te herkennen aan de sticker Gebaks-
Express op winkeldeur of etalageruit. In
het verspreidingsgebied van deze krant
zijn dat totnnutoe acht banketbakkers
c.g. patissiers.

In Heerlen kan de consument zijn be-
stelling doen bij de banketbakkerijen
Broekmans en Kengen. In Maastricht
bij de patissiers Essers en de Vries, in
Sittard bij banketbakkerij Palmen, in
Geleen bij banketbakkerij Mestrom en
in Roermond bij de banketbakkerijen
Duits en In de Kroon.

" Het vignet van.de stichting

'Menumix voor
heerlijke dineetjes'
De recepten in dit boekje zijn zo samen-
gesteld dat veel van te voren gedaankan
worden. De tijd nodig voor de bereiding
is aangegeven en dat is bepalend voor
de keus van wat op dat moment schikt.
De recepten zijn gerangschikt naar jaar-
getijde omdat dan de seizoensproduk-
ten gekocht kunnen worden.
De schrijfster begint met een aantal
richtlijnen voor het dekken van de tafel,
wijnadviezen en het maken van exoti-
sche cocktails. Alle recepten zijn voor 4
personen en door het praktische ring-
band-systeem onderling verwisselbaar.
Handig en gemakkelijk te gebruiken aan

de hand van kleurenfoto's van het eind
resultaat

Handboek voor
keukenmachine

Keukenmachines of foodprocessors
hebben zo langzamerhand de plaats van
de mixer in de keuken verdrongen. Ze
zijn niet goedkoop, tenminste de goede
machines. Maar de mogelijkheden zijn
legio en het gebruiksgemak is enorm.
Die vele mogelijkheden worden lang
niet allemaal benut. Dat is jammer. Jaren
geleden al verscheen er van de hand van
Patricia van den Wall Bake bij Van Dis-
hoeck het standaardwerk voor de food-
processors, dat was toegespitst op de
Magimix. Een boek dat overigens pro-
bleemloos ook voor andere foodproces-
sors toe te passen is.
Bij diezelfde uitgever is nu een heel
praktisch boek verschenen, De Keuken-
machine Technieken & Recepten. Een
wat onhandig groot formaat. Maar ver-
der uiterst praktisch. Het boek geeft heel
simpel de basistechnieken weer met
duidelijke foto's. Hoe snij je dunne plak-
jes vlees met de keukenmachine, hoe
maak je in een handomdraai marsepijn,
of pindakaas , het boek vertelt het stap
voor stap en zonder poespas.
Het boek De Keukenmachine, Technie-
ken & Recepten kost in de winkel 24,90
gulden.

'Budgetagenda'
De budgetagenda voor 1989 van het Ni-
bud, Nationaal Instituut voor Budgetvoor-
lichting, is uit. Deze agenda, de vierde in
een reeks, is behalve een gewone agen-
da, ook een hulpmiddel om overzicht te
krijgen van uw inkomsten en uitgaven.
Er is ruimte gereserveerd om de uitga-
ven per dag bij te houden en er zijn en-
kele pagina's ingedeeld voor het maken
van een jaarbegrotingen en een gemid-
delde maandbegroting. Achter in de
agenda kunt u de werkelijke inkomsten,
uitgaven en reserveringen per maand
bijhouden.
Verder bevat de agenda dit jaar informa-
tie over plastic geld, huursubsidie,
spaargeld en het bejaardenoord, zak-
geld, schenkings- en successirecht en tal
van andere tips.
De budgetagenda kost ’ 9,90 (mcl. ver-
zendkosten) en is te bestellen door over-
making van dit bedrag op Postbank-
nummer 368700 van het Nibud in Den
Haag, onder vermelding van 'agenda.

Bestellingen via ambachtelijke banketbakkers

Gebak-Express bezorgt
door heel Nederland

Bloemen kunnen al vele jaren overal in
Nederland worden bezorgd door mid-
del van de bloemistenorganisatie Fleu-
rop. In navolging daarvan heeft Stichting
Propaganda Banketbakkerij in Breda de
Gebak-Express opgericht. Deze lande-
lijke organisatie vertegenwoordigt zon
850 ambachtelijke banketbakkers.
Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er
grote behoefte bestaat aan de mogelijk-
heid om familieleden, vrienden of ken-
nissen elders in het land te verrassen
met gebak.
Gebleken is dat banket voor dezelfde
gelegenheden wordt gekocht als bloe-
men: verjaardagen, bedankjes, het be-
halen van een diploma, de geboorte van
een kind, een jubileumof zomaar als at-
tentie.
De Gebak-Express beoogt hiermee van
banket en gebak een cadeauartikel te
maken dat door het hele kand bezorgd
kan worden.

Boekbespreking
De uitgeverij Unieboek in Houten bracht
onlangs twee nieuwe kookboekjes op
de markt. Ze zijn beide geschreven door
Jenny Shapter, huishoudkundige en culi-
nair publiciste. 'Menumix voor

volwaardige en
gezonde maaltijden'
Een boekje met recepten, ontworpen
om een goede variatie te brengen in de
dagelijkse maaltijden in de huiselijke
kring. Met veel adviezen voor goed uit-
gebalanceerd en gezonde manier van
eten. Er wordt aandacht besteed aan het
gebruik van belangrijke en minder be-
langrijke voedingsstoffen en aan gezon-
de bereidingswijzen.
Ook hier een indeling in vier hoofdgroe-
pen: ontbijt en brunch; recepten voor
elke dag; snel te bereiden gerechten en
gerechten voor speciale gelegenheden.
Eveneens verwisselbaar volgens hetzelf-
de systeem dat gebruikt werd voor 'Me-
numix voor heerlijke dineetjes'.
Kortom een culinair boek dat bewijst dat
gezond eten niet saai of tijdrovend hoeft
te zijn.

De boekjes kosten per deel ’ 29.90 en
zijn in de boekhandel verkrijgbaar.
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / 99\9\\ / mÊÊÊmm^ K:
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59, Landgraaf, le,. 04.-. ■■Effiffifflaß» DakkO-RubO dakdekkersbedrijf 190|^en

n Te|£g' Sanitair c.v, dakwerk, gas. water gesloten* open v.a. 13.00 uur „ za. p ickée Taxaties/Makelaardij. . .P„ " c Al uw dak-, lood-, zinkwerk, lichtkoe-
ol.evi.rven. tekenmatenaal. teronth. riooontsop. Emmaplem 8 v.a. 9.3 uur. Bemiddeling bij koop en verkoopj

.^^-^5-^^^j^^ AutOCentr. CollariS-Europcar pe|S
, schoorst., kapellen, isolatie enz. ■ ■ Heerlen- TeL 045713265 „Aster" parket en kurk potheken en taxaties van uw onr.gg

IWKÊMÊmM.,:|!!".rfM-.ym*^^** Leasing voor korte en lange termijn. Gatestr. 37, Landgraaf. 045-310741. Groothandel met de beste kwaliteiten. Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-41^24-uur-service. Schelsberg 45, Heer- ~,,,v^,,,,,.,,,, hT^U km^flTTMmmmmmm Laagste prijs. Parket ’ 18,-m2, kurk — : MM
Jan Fijten. Tel. 045-251171 ien. 045-720202 De la Roy Dakbedekkingen B.V. Daemen s houtwarenlabnek iLMJJÊÊmMmÊÊÊÊÊKJ f 10- m 2. Boschstr 81, Maastricht, (jggj
Akerstraat 105 Brunssum. Varnor Ml- ■_. ~...._ Kastanjelaan 80, 6431 GM Hoens- Fabr. 'v. gereedsch.stelen, hout- --Jf/ 043-219717. . — ■ ""■■*-."■ nIJ
erkend. Autorijschool sinds 1955. VenCKen Leasing broek. Tel. 045-225070. Voor al uw bi- draaiw., emball. hout, goedk. stookh., BOOSten Parket Hoensbroek TeChniSCh bUTO J. FriSSeil D-'j
u„ -, A^««. h „ ua_rlnn Sï^Uü '^'l? T ' Au_' fn tUm'neUZe dakbedekking- r? oie" /. bomen, tafel-schouwblad, Horbach g y 045-723282 Alle soorten klassiek en modern parket. Specialist in cv., airco, ventilatie.]Herm AdamS b.V. Heerlen yw-bednjsw^ VeiJ.centr Peter —---——--==== tek-J^,^rT?^f^ Taxafiêr en makelaardii onroerend Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.- nitair, indus. pijpleidinginstall. \
Huijn v. Rodenbroeckstr. 38. 045- Schunckstr. Heerlen. Tel. 045-412641. gersborgw. 7 Voerendaal 045-751253. S'%n!n

ialmaSÏÏ + betere voorw. Cons.bond. sjr. gar. Weusten- Lintjensstr. 17 Heerlen. 045-71731
720923. 2 generaties erv. met rijopleid. . _/T~ «ucu

nh cMrh 'p' hprnPrw 36 Heerlen raedtstr. 45 Hoensbr. 045-214395.
1947. Lesautos VW Golf en Audi 80. CantOP ReiSS Lease Drukkerij SchreUrS woonh- Schaesbergerw. 3b Heerlen.

Verkeersschool Leo Cremers £goPA,,fm£\ToSK Srs£e;rSSrk£ Aquina Makelaardij b.v «ft JIMHB
ANWB-erk -otor aut^ vrachtauto, Fax:o4s-718581. verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. — J^^en

Drukkerij Vliegen ?af E
B

e!;sS"fïïl. » 'ayest, 1. Heer.en. 045-715555. jw^^2^^ Veloha-Habets. Tel. 045-423 J
\/_j.«a„.c^Ani Arnnirinooon „«"«I'. _n66»? G Kerkrade-West. Tel 045-313786. C.v. gas, water, sanitair, pjpLAg MalcelaardÜ bV lid NVM 750598/752416. Erkend lid Romazo. Centr. verwarming onderhoudsdiejVerkeersschool AmoldUSSen Antiekhandel Simons 045-411432 Voor drukwerk wat de hogedruk rioolreiniging. [i-net! ïidßeiddruii üv nu nm

Tevens uw a(jres voo. ene üé
Hoogstraat 201, 6373 HT Landgraaf. AnilMnanOßl ftimons aandacht trekt en indruk maakt. ..,..„,_. ■

Bemiddeling bij koop en verkoop, hy- g Bouwelementen Kerkrade ketels. Vraag vrijblijvend offerte. P"!
Tel 045-^ll6^l Onleidina alle riibe- Grote keuze in Franse en Engelse ant. Hpt san ta rhu SCh r Maas potheken en taxaties van uwonr. goed. oiuao duuwgigiiigiiigii ncmiauo

Tprwinqpipn
wi7PnPn aiichauffSSDlo^^^ meubels! Do. koopavond. Dorpstr. 45 Drukker L'OrtVe b.V. Hei SaniiaimUlS Umr lYldd. Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819. Tel. 045-459247. Voordeelprijzen in straat 5 Terwinselen.
wuzen en alle chauffeursdiploma s. 045-243437. Sttinaform drukwerk voor handel en gas' waPLf ■"?.1' "' Jïïï'- kunststof ramen' deuren en rolluiken «« _
Pk _;_ i j_ m . ..... n i

Kettmgtorm., aruKwerx voor nanaei en mmg erk. VNI-install. Maastnchterstr. e»ionctra MatolaarHii h u Vanaf Duitse fabriekChris Adams Antiekhoeve P. Laeven industrie, .fam.i.edrukw. Kouvenderstr. 166 Brunssum 045-252475. öiiensira maKeiaaraij d.v. uuiibe idu,ieß- a^-_-_m-_-ui'iMi>^=i>l_P-^
ANWB erkende auto- en motorrij- Rozenstr i aan de Prov wea Vaesra- 35' Hoensbroek. 045-212517. Laat bij _ Onr. goed, hypotheken, verzeringen, . .... „ u
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW Je Tel 045-241628 Door eigen im- L'Ortye drukken, het scheelt u stukken. QaSSen/iCe Knibbeler projektontw. en bedrijfsobjekten. MltlUa-HerOal D.V. MobertS Verhuizingen B.V.—Te,. 04,75,7,8 portee„ 9r„„,aSSO, a„tieke m^„s. ,„_ S^S!^^^" Z^XS£T^SA'^. JT-S^JtfflJSffS_r___i-- i^JmsEHl EW*Ï.Ï S3»S».BS_I Naaykens Maiceiaarskantoor Sró«4r' 4'6466GZ ~«—1
motor-en vrachtw.opleiding. Mentenlaan 'imVf linckstr. 39, Brunssum. 045-252675. Tophnicch Hum Qnra De Hesselleplein 22, 6411 CH Heerlen. __^^^«n_w_ïW-iTTn__^__l
6 Landgraaf 045-312736. lecnniscn uuro _ora Tel 045-7i79i0. Bemidd. by aan- en Venetian Blinds b.v. K_M_U__L_____P^
o jM nM.v.^.ui.ri Dok..h..ie Polra Drukkerij „Lanteeffl" PVfS' Wat _r * Tl^3^' verk. onr. goed, taxaties, hypotheken. zonweringskonstrukties, jalouzieën,B. den Doop Kerkrade-West Babyhuis Petra Uw adres

J
v 'or fam handels. en .^„n,,,.^^ margenen ron. in aiu., staai + pvc. ■ Decorette Aug. v. Wersch

411687. Caumerstr. 74. Lessen in Mer- Kwaliteit en service en betaalbare pri|- verenigingsdrukwerk Hei-grindelweg Akerstr 135 Kerkrade- 045412442- LenderS Onroerend Goed Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416. "*'' Jl c "u« ¥' "c,d

7135«
cedes, Honda aut, Suzuki-motor Theorie zen. Adres: Kertetraat 67 promenade 43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC u WantP indallatipbedrüf Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij, „.,_

, Sïï9 hïhanc. aordiinstof vloerbe*vlgs. computersyst. Erk. d. Bovag. Brunssum. Tel. 045-252269. Heerlen Te
, 045-213105. "' Wani%'"S",iails ,'L--, taxaties. Adres: OL. Vrouweplein 25 ■^■■rrjQinHMH ï^'ITnLrZ

n ■ "■ t i n.c „room Heerlen 722506. Landgraaf 31097.7 vnprpndaal Tpl 045-750612 WmmmWSÊÊÊÊP king en zonwering.

AutOrijSChOOl Theo V. BeiÜUm Baby MargO. Tel. 045-453307 Voor al uw technische installaties op Voerendaal. Tel. 045 750612.
».:„„«-=„««,

Rijles? Dan naar Bovag auto- + motor- Het meest kompl babywarenhuis v. de I l,:^!-OlM.l'MMiIi gas-, water-, sanitair- en c.v.-gebied |_ eenaers |, iV# N\/M ?"':": neiZ:" m, '?DU
D . MHI iMrTmmtfÉ

rü«rhnni Thpn v Bentum Pers auto laagste pr. en de beste serv. Hoofdstr. 15. __... _. ... .. rvrr—-^ « '. , . ... _, Specialist in Amerika/Canada Reizen. mj^W MmWmmWSmmmmSS^n^M«m > OoLgPKloosterraderstr. 14 Kerkrade DlbeVO J. Diederen Schinveld afflT^r^^^^ en^veïk^Siïd ''SS^"en° laxa ie
" O&gstijd.: ma,-vnjd van 9.00- fHfH'bro9ek. 045-217487. , . ... .... Hengelsportart. laag gepgd Grote l^fliHl SAoS 2. Heerlen. S.' 1730 u': za van 110°-1400U'_. i . " «n_r«. «n.-. LB OUUUUU Uduy cll RiiiUciii.uuc keuze dierbenodigdh voeder! Voor de / *i u..k«»*..0 aio^ o«i«« c.oriPiuimLnirin. Dn.noDesiree Lindelaul 045-214217 Raadhuisplein ?, Nieuwenhagen. tuin: potgr, mest. etc. 045-252275 S__-__/

Moioi„rHü «n
Hubertus Alad Reizen Stadswijnkelder Berns J

Lokerstr 16 6413 EN Heerlen Erken- Landgraaf. Winkelcentr. .Op de Energiecentrum Mmli b.V. nanKen WaKeiaarOlj O.g. Lid Garantiefonds. Reizen naar o.a. Geerstr. 26 Heerlen. Tel. 045-/1'
deautorijsch'. Lesauto: Honda Integra. Kamp". Tel. 045-316171. PeterS-AckeHïianS Dierenben. ?4 uur tntalshon en tankserv Bredestraat 32, 6211 HC Maastricht, Oostenrijk, Italië, Joegoslavië enz. Ruim 500 versch. natuurzuiverj.,

inHnctriccir (.1 „"r.How/ _n^9R9
Ioidisiiü|i e. W"M«iv. gespee. in winkels in geheel Limb. Ta- Loysonstr. 55, Eygelshoven. 045- nen. Specialist in geschenkvel

SÏÏSÏÏ? in %lZt "^IR4 rJ Bokstraat 6 Heerlen 045-22,97
tss' xaties en Beheer, 043-211230/214471. 352871. Vraag gr. ons reisprogramma.Stationstr. 10b Hhroek.-11841 Bak- Uw vloeibare energie-specialist. _ «nTTTCT'..lllll,l,lJ' :'lslbenodigdh., kunstm. bestrijd.midd. uw kachelspecialist. Streeperstraat 60 Makelaarskantoor van WerSCh ■ .■K}£iM-_W-__lU»r

Schadeherstelbedrijf Jo Koenen Bouwmachines Damoiseaux Knops dierenspeciaalzaak Landgraal 045318170 Bemiddeling bij aan-en verkoop, taxa- ... VAB Vaals, tel. 04454-1993
Verlengde Klmkertstraat 22 Hoens- Verkoopt en verhuurt méér dan u v

anuariijmhpnndindhpdpn luxe >l__________m ties, bemiddeling bij hypotheken enz. RljWielZaak Janssen ö Zn. D.V. verkoop van wegenbouwmach "_.

broek. Tel. 045-215450. Focwa-lid. denkt! Industrieterrein de Beitel 108 accessoires voöru "S Geleènstr Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-452234. verhoog uw sportieve kansen met een sen, trilplaten, stampers, komP'J
Autoschade Hub v.Well Heer.en. Te,. 045-411930. 43Heerle, Tel. 71219, ■ ■ KEHO Keukens Tel 045-410669 ,m[im,;nAljjM,i

, jMM iSs&,ef 2,^^»
Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek. HollanderS-NieUWSITia Verhuur —■ ■ t- Kaf He'de?We^ hnfhÏÏ^Ï Du D l t -.
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge- N„verheidsstr. 20 Hoensbroek. 045- ■____BS-SaPBiW I^XS^£SSoT' n .nu i. tuit* 0,71

BeU RekerS TweeWielerS. »> J^ÏÏ^ITTTtTT^voerd met Focwa-garantiebewijs. 218888. Verhuur van materialen en . werk- Waar de klant nog konmg IS DUHlOnt BV VaalS. 04454-2371 Adres: Willemstraat 85 Heerlen. Tel.
■in nnïii i__-----b machines voor het maken van een oprit Danscentrum WeiSSCher Vn«en Keukens Lid ANVK Tentstraat 83. Sinds 1973. Maatwerk 045-726840.

-f.linia'j3;i:n;il;« en het bouwen van een huis. Lid FDO NBD, BULDO NRRA NADB «umcii ia. uu n«¥ in aluminium ramen, deuren, rolluiken, D ~_.._ d«„_«,_. i
start cursussen begin jan. en sept. 3 jaarvoll. garantie en service. Glaspa- rolpoorten en tevens zonweringen. RlJWielzaak BeCkerS ZonneStudlO Voerendaal j

AutOCentr. CollariS-Europcar mmLtmmMmMMMmW Schinnen 04493-4343. HeèerlenerT.e,no4Ï 717M5 ° Kr.slö 6343 RA Ki mmen Tel' Z°nnekuur: 12x voor ’ 75,-
Pers.auto's, pers busjes, bestelauto's _„ " Heerlen. lei U4b-/u.b_. 04405-3422. tend via afspr.'s Avonds ook gjy
en zeltverhuizers. Schelsberg 45 Heer- NOVater handelsmij b.V. BOSCh keukenstudio A Eggen WÊÊÊÊÊÊmmmÊÊKÊÊI. Raleigh Cyde-Center HelgerS Hoolstr.43 Voerendaal. 045-73 u
len. 045-725666. Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek. Akerstraat Noord 160 6431 HR Hoens- i/,0 i 0„ o w (\aam\ i„Kyi Rumpenerstraat 62-50 Brunssum. :
AutOD AutOVerhUUr Sittard BV Verteg nwoord. Feb-produkten voor BOUITianS BrunSSUm broek Tel 045 213027 Lever ng Kaele" U' 0445°-1454 252709 Rale|9h Mountainbikes 625,-
TTTZÏV*!,, bouw en dak. Te,. 045-226663. ~TWeiver. Zagen en ffi _MS2^ Spo^en^^^^ _^^ UI-! MU-U ■TJK'^^ÏSSSS ■1-l'lil'lMi'iMi'lfri'lilli'lH» STJr."»: en^ïezS: KeukenfabhekßrounsHeijnen *^^\fgSsr ' Nijsvanßijnenbrommers-rijwielen Ron Lenten Tel. 045-320JJ
voer. Nusterweg 88a Sittard. 04490- n . L n u Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-252688. Wi jmaken uw keuken en kasten geheel maavegers- ttl)Kbweö ÜU'MCM- Gazelle - Raleigh . Batavus * Spartax Alum. pvc rolluiken, kunstót-
22424. Zandstraat 58 Montfort. DiabO B.V. naar uw eigen ontw. en op maat. Num- -. .. - , --.-- * Giant . Peugeot * Vespa * Puch * deuren, garagepoort., parKei.r04744-2345. Diabo b v boort en zaagt in alle beton. -,- mer 2-str. 60 Kerkrade. 045-455633. ■flffilM:i»M' Honda. Kerkraderweg 21-25 Heerlen- en buit. zonw. Hoogstr. 4.

Ilünrlon Antnuorhiinr Adres: Industriesterrein de Beitel 108 JiNh.;■!!!-:..MUI , „■ „ Molenberg. 045-415292.
veneken Auiovernuur Heerlen Tel. 045-4i4isi. rB /^UJiWliiau.!.!» Aldorado / Big Boss Huur ol koop al uw machines bij -^3—7- - lann Znnwprinnpn 045-4142'Personenauto's, busjes, bedrijfsauto s Keukens+sanitair-bouwmarkt. Indus- !",'... h „ |rST lMSEl_ÏÏll__l!_r___l DT’ ? luwen zeltverhuizers. Heesbergstraat 60 >2 —7^ tj t 1f) T| 04^-211685 6433 JX örOUWerS D.V. fci__ yißßH»**i"**»"iP Rolluiken en markiezen. Nieuw_
Heerlen. Tel. 045-412641. WmVT M Flprtrn QrhpnnPrc h v Hoensbroek Maastricht: Beatrixhav. 043-635555. 13*$ stof raam met dubb. glas ’f\J mmmmmmm tieCUO -CnepperS D.V. Hoensbroek. Industrieweg sa. 04450-2220. L;. , AJe „.„,.„ Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.
Happy Rent Tillemans Rekreatie B.V. voor ai uw insyiaje-, renovatie-ser- Muyters Keukens b.v. Bilzen: Maastnchterstr. 011-411485. Math. Linssen.ïel. 045-241587 -Voordelig Opel huren al voor ’ 48,- Verkoop, verhuur en service Dethleff- er£de_t?3l kK Wijckerbrugstr. 15 Maastricht. Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw. Th Hendriks Tel 045-2563'pd

L
200 km vri| mcl. BTW + verz. caravans. Adres: Haefland 19 Bruns- erheidestr. dl Kerkrade. ü4ö 4_.i_/.

216824 k&[ikenM Heer|er. ~~1 mmmv .Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-, "'v"^^Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040. S um 045-270388 baan 417750. Praxis keukenafd. WJk M water-install. Erk. schoorst.vegersbedr. Past. Greymaisstr. i»^'. ram<
TTr77|ïifTli,||.|^ _ _,_

■-- ..-—-"—--.-_-_ "---— mmf?M Viiïïii in 1111lil ■__--■ DSMstr. 5 Beek. 04490-71111 Dealer mmm ,\,T\\\\J\T\\\t\\\Wm *em'Iti'M 1'"- '■"l:i;'"-nW^ mJ i v. Bruynzeel, Poggenpohl, Arthur Bon- Srw_-f WmmWmiiMm^ .j.

BDVO Inter - auto - parts. Ruijters-van der Vloet Gevelreiniging O.M. net Hacker Goldre,f K-e+Meinert Firma Laven en Zoon Maya Stam-de Lang Zonweringsbedrijt Salej»»,
Carrosseriedelen, imitatie, orig., over- Kerkrade 045-418366. Heerlen 045- Kapstraal ' voegwerk * impregneren * m^Mm^mWJ^Éms Wij verzorgen Vooral T fe,eSten, °fn' Tot.ale k°s"tiek; 7ï^llft

h' fl^ ure
T0;- a

n' "IS^ffiuer "zet, sportaccess. o.a: Jamex, Zender. 223583. Aanleg van verwarming, gas Adres: Straatsburgerstraat 29 Heerlen. Tïf^^/ff eephes een piano of vleugel Dr. rectie. E.ndstraat 79 Schinveld. Tel. wj een oplosmg Beiv

Locht 48E Kerkrade. 045-417888. ■ en sanitair Erkend AVOI-installateur. Tel. 045-218777. /-W L**/ Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054. 045-255453. wenhagen. 045-3141.-.



Van onze verslaggever
SIMPELVELD - De
fracties Vaessen en Star-
mans dienen tijdens de
raadsvergadering van 26
januari in Simpelveld
een voorstel in om de
'Bocholtzer kermis' te
verplaatsen naar het cen-
trum van deze plaats. Zij
willen dat na twintig jaar
de kermis weer terug-
komt op de lokatie Wil-
helminaplein/Wilhelmi-
nastraat.
„De kermisexploitanten
nebben zelfs gedreigd
weg te blijven", zegt
raadslid Lucas Vaessen.

Voorstel totverplaatsing naar centrum

Voortbestaan van kermis
Bocholtz wordt bedreigd

De huidige standplaats
op het Patersplein is vol-
gens hen onrendabel, „'s
Avonds is geen mens
meer op de kermis", zegt
mevrouw Swinkels. Haar
zoon Karel staat al jaren
met een autoscooter op
de kermis in Bocholtz.

„Wij moeten het hebben
van de ouderen en die
blijven 's avonds weg
omdat rond het Paters-
plein niet een café of an-
dere uitgaansgelegen-
heid is. Als deze situatie
nog lang zo blijft, komen
veel collegae van ons niet

meer. En Bocholtz zon-
derkermis is nu eenmaal
ondenkbaar".

Het verdwijnen van de
kermis uit het centrum
had in dezestiger jaren te
maken met de verkeers-

veiligheid, een te klein
terrein om de exploitan-
ten te plaatsen en de
overlast voor de omwo-
nenden. Vaessen: „Het
verkeersprobleem is niet
meer van toepassing.
Er is een eenvoudige om-
leiding mogelijk voor de
bus en het overige door-
gaand verkeer onder-
vindt evenmin veel hin-
der". Ook is er volgens
beide fracties geen
plaatsgebrek. „Na over-
leg met de kermisexploi-
tanten kwamen wij tot de
conclusie dat er voldoen-
de ruimte is om de ker-
mis daar op te stellen".

Mastenbroek geveld door griep
Deputé kwam niet werken

Van onze verslaggever
HEERLEN - Deputé Emiel Mastenbroek (CDA) heeft gisteren niet
gewerkt in het rustoord St. Joseph te Heerlen. Hij zou daar eigenlijk
een volledige daghebben gewerkt. De deputé is geveld door de griep.
Mastenbroek had op een forumdiscussie in 'Gulicks Hoes' in Opho-
ven/Sittard een uitdaging van bejaardenverzorgster M.Crombach uil
Heerlen aangenomen om een dag meé te draaien in een bejaardente-
huis. Op die manier zou Mastenbroek, dieverantwoordelijk is voor de
gezondheidszorg en het bejaardenbeleid in Limburg met eigen ogen
kunnen zien wat het werk in de bejaardenzorg tegenwoordig inhoudt
Voorlopig zal niet Mastenbroek maar zijn directe omgeving aan den
lijveondervinden wat het is om een zieke te verzorgen. Voor zover be-
kend is er nog geen afspraak gemaakt wanneer de deputé wel in hel
Heerlense bejaardenoord zal komen werken.

Centrum zwakzinnigenzorg schept banen in Landgraaf

Januari start bouw 'Op de Bies'
Van onze verslaggever

LANDGRAAF- Zeer waarschijnlijk de volgende maand, maar
hooguit in februari, zal gestart worden met de nieuwbouw van
het centrum voor zwakzinnigenzorg Op de Bies in Landgraaf.
Wethouder Wiel Heinrichs van Landgraaf vermoedt dat bij Op
de Bies, dat valt onder de St.Anna-stichting in Heel, ongeveer
honderd mensen uit Landgraaf en omgeving werk zullen vin-
den. Rond de 125 werknemers verhuizen mee met het centrum
van Schimmert naar Landgraaf. Huize Op de Bies moet wijken
uit de gemeente Nuth voor de eventuele komst van de Oost-
westbaan op het vliegveld Zuid-Limburg.

Het ruim zes hectare grote complex
zal gebouwd worden naast de He-
renweg, bij het Eijkhagencollege, in
het middengebied te Landgraaf.
Eind 1990 moeten de deuren open
gaan. Naast alle voorzieningen voor
zwakzinnigen zal rond het complex
ook een kinderboederderij, een

speelweide en een aantal sportter-
reinen komen.

Dat Op de Bies juist in het centrum
van Landgraaf komt heeft te maken
met de geldende opvatting binnen
de zwakzinnigenzorg dat deze cen-
tra niet meer in de periferie van een

plaats thuishoren, maar juist in het
centrum.
Inmiddels zijn de gronden al door
de gemeente verkocht, en is het geld
daarvoor al binnen. Ook Gedepu-
teerde Staten hebben reeds goed-
keuring verleend aan de bouw. Wet-
houder Heinrichs, die zich gisteren
zeer gelukkig toonde dat de zaak
rond is, schat de totale kosten van
de bouw op 30 tot 35 miljoen gul-
den. Dat geld komt van het Ministe-
rie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur.

Overigens gaat men zich binnen-
kort, als de bouw gestart is, beraden
over wervingscampagnes voor
nieuw personeel.
Wat er in de toekomst met Huize Op
de Bies in Schimmert gaat gebeu-
ren is nog onduidelijk.

nog even 88 # De nieuwe Hopel
in Kerkrade, een
woonwijk gebouwd
op een ondergrond
met gif.

Foto: DRIES LINSSENWonen op gifgrond
Bewoners Nieuwe Hopel vechten door

als een stelletje lastpakken die zich
te veel te druk maken.

Waakhonden

Van onze verslaggever
KERKRADE - Kerkrade heeft zijn
eigen gifschandaal. 23 maart 1988
maakte de gemeente Kerkrade
openbaar dat de grond op het Lau-
ramijnterrein in Eygelshoven ver-
vuild is met polycyclische aromati-
sche koolwaterstoffen (Pak's): stof-
fen die in ieder geval géén heilzame
werking hebben. Dat staat vast.

men toen. De ernst van de vervui-
ling is dus bekend. De mate waarin
ze echter schadelijk is en effect
heeft op de volksgezondheid is niet
al te duidelijk. Maar deprovincie, zo
zegt een woordvoerder, neemt het
zekere voor het onzekere.

De Wijkvereniging Pak's Laurater-
rein, die overigens 4.750 gulden aan
gemeentelijke jaarlijkse subsidie
ontvangt, is een andere mening toe-
gedaan: „Als wij er niet waren ge-
weest, dan was er zelfs niet eens een
nader onderzoek geweest", is de
stelligeen strijdlustige houding van
de mannen die.de Pak's zo langza-
merhand de strot uit komt.

" Lees verder op pagina 17

'Lief doen' werkt niet
meer: de beuk erin ...

Ze worden schadelijk genoemd en
mogelijk zelfs kankerverwekkend.
De mate van vervuiling op het Lau-
ramijnterrein is inmiddels bekend.
Dat is niet mis. Maanden geleden
heeft de provincie al een schot voor
de boeg gegeven: er zullen tuinen
afgegraven moeten worden, stelde

Niet alleen voor de vorm, maar ook
omdat bewoners natuurlijk een be-
paald belang te verdedigen hebben,
wierpen drie mannen zich op als de
waakhonden van het vervuilde Lau-
ra-mijnterrein. „Die zoete broodjes-
bakkerij moet maar eens afgelopen
zijn." Algemeen zijn ze van mening
door de overhedengezien te worden

Houd huisdieren binnen
tijdens jaarwisseling

Dierenbescherming waarschuwt:Van onze verslaggever
SITTARD- De plaatselijke afde-
lingen van de Nederlandse Ver-
eniging tot Bescherming van
Dieren doen dit jaaropnieuw een
zeer dringend beroep op alle Ne-
derlanders om het steevast te-
rugkerende dierenleed voor en
tijdens de jaarwisseling te voor-
komen. Het op een onverant-
woorde manier afsteken van
vuurwerk veroorzaakt ieder jaar
weer opnieuw talloze slachtof-
fers onder de dieren, zo consta-
teert de Dierenbescherming met
lede ogen.

„Door het onzorgvuldig afsteken
van vuurwerkkunnen niet alleen
ernstige brandwonden of oog- of

komen, doet de vereniging een
zevental dringende aanbevelin-
gen. Zo wordt hondebezitters
aangeraden hun hond alleen aan-
gelijnd uit te laten, op 31 decem-
ber zeker niet later dan 22.00 uur.
Katten moeten het huis op oude-
jaar al helemaal niet verlaten,
zorg daarom dat alle deuren cri
ramen goed afgesloten zijn. Voor

oorletsels ontstaan. Heel vaak is
het ook zo dat dieren zo zeer van
het geknal schrikken, dat zij vol-
komen in paniek destraat opren-
nen en zo een ongeluk oplopen of
verdwalen," moet de Dierenbe-
scherming tot in den treure
waarschuwen.
Om onnodig dierenleed te voor-
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" Vol energie werd gisteren ook in Heerlen naar afgeprijste artikelen gezocht in derekken
van dewinkels. Foto: FRANS RADE

Koopjesjagers halen hart op
HEERLEN - Voor de kerst hingen de broeken en
rokken nog voor het dubbele bedrag in het rek, nu
zijn ze afgeprijst. Gisteren gingen de koopjesjagers
weer vol energie op zoek naar koopjes. In veel za-
ken werden de artikelen afgeprijst.

Van een echte uitverkoop kun je niet spreken om-
dat de lijn die daarin vroeger te bespeuren viel,
thans helemaalzoek is. Uitverkoop is het nu in feite
op elk gewenst moment, maar gisteren de eerste
dag na kerstmis, liep het wel erg in de gaten.

„Dit komt neer op langzaam sterven r”

Muziekonderwijs weigert
bezuinigingen te slikken

Van onze verslaggever
SITTARD/GELEEN/SCHINNEN -
De muziekscholen van Geleen, Sit-
tard, Brunssum en Heerlen gaan
niet akkoord met het besluit van
(een meerderheid van) de Schinnen-
se gemeenteraad om de subsidie
aan het muziekonderwijs geduren-
de twee jaar af te bouwen tot maxi-
maal 500 gulden. „Wij weigeren ak-
koord te gaan met elke regeling die
bezuinigt op dit onderwijs", aldus
directeurL. Koster van de Geleense
muziekschool, die als woordvoerder
optreedt van de vier scholen.
Het door de fracties van CDA, VVD
en Zes Kerkdorpen gesteunde voor-
stel om te bezuinigingen is een
praktisch gevolg van de eerder dit
jaar door de raad aan wethouder
Teun Hendrikx verstrekte opdracht
om na te gaan hoeveel het muziek-
onderwijs kan en moet inleveren.
De scholen zijn laaiend over de kor-
tingen en hebben gedreigd nieuwe

alle zekerheid is het raadzaam
uw huisdier een naamkokertje
om te doen. Eventueel kan men
zijn huisdier met oude jaar een
kalmeringstabletje toedienen.
Deze zijn bij de dierenarts ver-
krijgbaar. Zorg verder dat er tij-
dens het vuurwerk minstens één
huisgenoot bij de dieren blijft.

Degenen die hebben voorgeno-
men vuurwerk af te steken, moe-
ten dit nooit en te nimmer doen
in de buurt van bijvoorbeeld
kooivogels, paarden en vee in de
wei. Tenslotte benadrukt de Die-
renbescherming met klem dat
vuurwerk enkel binnen de daar-
voor toegestane periode mag
worden afgestoken.

Schinnense leerlingen uit te sluiten
van muziekonderwijs omdat de be-
staande regeling met de gemeente
Schinnen niet voorziet in de finan-
ciering van een verhoogde wacht-
geldregeling.

Directeur Koster kwalificeert het
vorige week door de gemeente ge-
nomen besluit als „langzaam ster-
ven". Volgens Koster hebben de
Schinnense raadsleden het allemaal
niet zo goed begrepen en doorgron-
den zij met name de gevolgen voor
de wachtgeldregeling niet.

„Door ditbesluit gaan weterug naar
af', verzucht Koster. „Dit betekent
in eerste instantie voor leerlingen
uit Schinnen een verhoging van het
lesgeld met 90 gulden. Vier jaar
lang, sinds de herindeling, hebben
wij een goederegeling gehad met de
gemeente Schinnen en nu ineens
gaat zij die afbouwen. Wij worden
door deraadsleden beschuldigd van
discriminatie door geen leerlingen
uit Schinnen meertoe te laten, maar
ik vraag mij af: wat de gemeente
doet, is dat dan behoorlijk bestuur?
Ik ben ervan overtuigd dat wij
steeds hebben gehandeld in het be-
lang van de burgers".

Overleg
Koster zegt namens de vier scholen
wel weer met de gemeente te willen
praten en daar heeft de gemeente-
raad ook op gehamerd. „Overleg is
een goede zaak en daarin zullen wij
met name weer hameren op de
wachtgeldproblematiek. Andere ge-
meenten in de Westelijke Mijn-
streek hebben een spaarpotje waar-
uit voor wachtgelden kan worden
geput, behalve de gemeente Schin-
«.rs»'-» M/mi yJ
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wij op onze beurt vechten voor ons
eigen hachje om te voorkomen dat
er nog grotere brokken worden ge-
maakt?"

De directeur wilde desgevraagd niet
vooruitlopen op wat de scholen
gaan doen als Schinnen voet bij
stuk houdt. „Dat is uiteraard ook
een zaak des bestuurs", aldus Kos-
ter. Een raadsmeerderheid in Schin-
nen bepaalde vorige week tevens
dat, mocht het hernieuwde overleg
met de muziekscholen mislukken,
de twee harmonieën en drie fanfa-
res in Schinnen in de toekomst ex-
tra subsidie dienen te krijgen zodat
zij, in plaats van de muziekscholen,
zelf de opleiding van muzikanten
kunnen gaan verzorgen.

Roemenen terug
naar Duitsland

Van onze verslaggever
SCHINVELD - Het Roemeense
gezin dat maandag bij de grens in
Schinveld werd aangehouden, is
teruggestuurd naar Duitsland.
De rijkspolitie van Schinnen-On-
derbanken heeft de Roemenen
gisteren overgedragen aan de
Duitse autoriteiten.

Het gezin, bestaande uit vader
moeder en drie kinderen, was in
de nacht van maandag op dins-
dag de grens overgekomen. Men
had echter de papieren thuis la-
ten liggen. Eén nacht heeft het
gezin doorgebracht bij de Rijks-
politie in Schinveld. Gisteren is
het gezin teruggestuurd naar
Duitsland, waar het woonachtig
is.

*
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Geboren

Nikki
zusje van Linda

Sittard.
26 december 1988
Marie-Ehse en Paul

de Rooij-Derks

Prinsenbaan 122
6104 BH Konlngsbosch

t
Bedroefd geven wij ukennis dat heden onverwacht
van ons is heengegaan, temidden van zijn gezin, in
de leeftijd van 67 jaar, mijn lieve man, onze zorgza-
me papa, broer, schoonbroer, gom

Harry Perrée
oud-hoofd der school

echtgenoot van

Bep Lebesque
"Geleen: E. Perrée-Lebesque
Sittard: Fernand en Resie

Zevenbergen: Eliane en Roel
Nijmegen: Henri en Nicole

Familie Perrée
Familie Lebesque

25 december 1988
Einthovenstraat 8
6164 GZ Geleen
Papa is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot afscheidnemen is van 17.30 tot 18.30 uur.
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 30 december om 11.00 uur in de
Christus Koningkerk van de Kluisparochie te Ge-
leen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
algemene begraafplaats Vouersveld te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
De avondmis zal gehouden worden op donderdag
29 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Wilt u. indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Met verslagenheid namen wij kennis van het plot-
seling overlijden van de heer

H. Perrée
Vanaf de oprichting tot aan zijn pensionering
hoofd van de school voor speciaal onderwijs „De
Tornel".
Door zijn inzet en toewijdingzal hij in onze gedach-
ten blijven voortleven.

Bestuur, medewerkers,
leerlingen,
medezeggenschapsraad
en ouders van
„De Tornel"
Watersley 7 Sittard

Met verslagenheid ontvingen wij het bericht van
het plotseling overlijden van ons kaderlid

Harrie Perrée
Wij denken met respect terug aan zijn inzet en toe-
wijding voor onze onderwijsvakbond, zijn K.O.V.

Districtsraad K.O.V. Limburg
Afdelingsbestuur K.O.V.
Westelijke Mijnstreek

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader en opa

Math van Herten
weduwnaar van

Tinie Brassé
op de leeftijd van 61 jaar.

In dankbare herinnering:
Wiel
Marie-José en Jacques
Ine en Bert
Mitchel
Virginie

26 december 1988
6432 GH Hoensbroek, Hoofdstraat 94
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 30 december om 11.00 uur in de dekenale
kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Donderdag as. om 19.15 uur avondwake in de klei-
ne St.-Jan aan de markt.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van de
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00
tot 15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Tot onze verslagenheid vernamen wij dat onze col-
lega en medewerker

D. Odekerken
is overleden.
Wij zullen hem in herinnering houden als een fijn
mens en toegewijd en tevreden collega.

Bestuur en personeel
Stichting Regionaal Onderwijsbu.ro
Zuidelijk Limburg ca.
te Meerssen.

Matt. : 6 vers 9 tot en met 13
Een dag duurt duizend weken
Tot er opeens een lichtstraal strijkt
Die alles zet in luister
't Is Jezus uitgestoken hand
Hij trekt jeuit het duister.

Wim
overleed op donderdag 22 december 1988 te Hoens-
broek.
Zijn laatste dagen mocht hij doorbrengen onder
vrienden en vriendinnen, in het gezinsvervangend
tehuis Zuiderhaven.
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden, in het
bijzijn van zijn vrienden en familie.
Corr.adres: Mgr. Hanssenlaan 2
6433 BM Hoensbroek

Onze dank gaat uit naar de directie, personeel en
bewoners van het gezinsvervangend tehuis Zuider-
haven. voor de liefdevolle verzorging.

Mevr. van der Zee-Diepeveen
en familie

t
Na een kortstondig ziekbed, ons achterlatend met
een gevoel van dankbaarheid, is op 75-jarige leef-
tijd van ons heengegaan, mijn lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, onze dierbare zuster,
schoonzuster, tante nicht

Tiny Muijs
weduwe van

Hans Voncken
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Landgraaf: Hans Voncken
Marjos Voncken-Franck
Familie Muijs
Familie Voncken

Landgraaf, 27 december 1988
Hoofdstraat 238
Corr.adres: Felix Ruttenstraat 12
6372 KV Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 30 december a.s.
om 11.00 uur in de dekenale kerk van de H.H. Pe-
trus en Paulus aan de Hoofdstraat te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed donderdag 29 december a.s. om
18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde
dekenale kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, nebben wij tweede kerst-
dag afscheid genomen van mijn lieve man, vader,
opa en broer

Hendrik Jozef Blonde
echtgenoot van

Helena Kpolen
* -ü 19-01-1910 t 26-12-1988
Kerkrade: H. Blondé-Koolen

Tiny en Ger
Marcel - Andrea en Peter
Familie Blonde
Familie Kooien

6466 VL Kerkrade, 26 december 1988
Salviaplein 90
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 30 december a.s. om 13.00 uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Kerkrade-Terwinselen, waarna aansluitend crema-
tie in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Donderdag 29 december zal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens deavondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarme-
de hij ons gedurendezijn leven heeft omringd, geven wij
u kennis dat heden, nog vrij onverwacht, van ons is heen-

"""" gegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn dierbare
man, onze goedeen lieve vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader, zwager, oom en neef

P.C.H. (Pierre)
L'Ortye
echtgenoot van

M.M. Janssen
op de leeftijd van 90 jaar.

In dankbare herinnering:
M.M. L'Ortye-Janssen
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie L'Ortye
Famile Janssen

6431 HA Hoensbroek, 26 december 1988
Corr.adres: Kouvenderstraat 33-35
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag
31 december a.s. om 11.00uur in de dekenalekerk van St.
Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd door de begrafe-
nis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in dekerk alwaar gelegenheid is tot schrifte-
lijke condoleances.
Vrijdag om 19.15 uur avondwake in dekleine St. Jan aan
de Markt.
Pap is opgebaard in een derrouwkamers van De Univer-
sele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

L'Ortye's
Drukkerijen B.V. en Kantoorboekhandel

Kouvenderstraat 33-35 Hoensbroek
ZIJN ZATERDAG 31 DECEMBER GESLOTEN

I —
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, maar ook
bedroefd om het scheiden, delenwij u mede datna een werkzaam levenin
Gods vrede is overleden, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Helena
Oberijé-Kronhoff

weduwe van

Kueb Oberijé
Zij overleed op 79-jarige leeftijd in het St.-Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: Lei Oberijé
Anna Oberijé-Konings
Leon, Lambert

Heemskerk: Mia v.d. Kolk-Oberijé
Piet v.d. Kolk
Lenie, Corrie, Anita, Frans

Brunssum: Coen Oberijé
José Oberijé-Heiligers
Jack, Francis, Rob

Brunssum: Annie Enhuis-Oberijé
HermanEnhuis
Leonie, Pascal

Maastricht: Jack Oberijé
Harrie Halmans

Sittard: Frans Oberijé
Fien Oberijé-Franken

Nieuwstadt: Lenie Knops-Oberijé
Jan Knops
Maurice, Roger

Kerkrade: John Oberijé
Annie Mertens
en al haar aangetrouwde
kleinkinderen en achterkleinkinderen

6443 BL Brunssum, 27 december 1988
Woendershof 57
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen, dagelijks in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, donderdaga.s. om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St.-Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum zal de plechtige uitvaart-
dienst worden gehouden op vrijdag 30 december om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan
de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn dierbare echtge-
noot, onze goede vader, schoonvader en opa

Sjeng Vankan
zal gehouden worden op zaterdag 31 december as. om 11.00
uur in de parochiekerk van het Heilig Hart van Jezus te
Nieuwenhagen.

Jeanette Vankan-Jongen
Kinderen en kleinkinderen

t
Bedroefd delen wij u mede dat wij heden afscheid
moesten nemen van onze lieve moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Lis Janssen
weduwe van

Harie Hochstenbach
Zij overleed voorzien van de h. sacramenten, op de
leeftijd van 81 jaar.
Roquefort Les Pms (Fr): W. Hochstenbach

W. Hochstenbach-Eilers
Eindhoven: Pieter en Christ

en kinderen
Eindhoven: Frank en Hanneke
Heemskerk: Anique en Peter

Heemsker: Yvette en Pim
Sittard: T. Hochstenbach

Eric en Sien
Ellen en John
Familie Janssen
Familie Hochstenbach

6137 AC Sittard, 26 december 1988
Huize De Kollenberg
Corr.adres: Benedictastraat 6'", 6137 AK Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 30 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Christus Hemelvaart(Vrangendael) te Sit-
tard, waarna begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aan deWehrerweg.
Samenkomst in de kerk om 10.45 uur alwaar gele-
genheidtot condoleren.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Nu ik de praktijk beëindig betuig ik al mijn patiënten
oprechte dankvoor het genoten vertrouwen.
Ik wens u veel goeds voor de toekomst.

Dr. P.AJ. van Haeff
Orthopaedisch chirurg

28 december 1988
Johannes XXIII-singel 38
6416 GH Heerlen m789

Enige en algemene kennisgevifl

Vertrouwend op de Heer overleed mijn lieve"H^Bmie, onze zuster en schoonzuster H

Antoinette Gertrudal
Maria I

Klinkenberg-I I
weduwe van H

F.D.G. Klinkenberg I
in de leeftijd van 80 jaar. B

Delft: W.J. Klinkenberg I
Eindhoven: G.M.A. Jak-Dijkhoff ■

Heerlen: J.A.A.W. Dijkhoff ■L.A.A.M. Dijkhoff-van Waesbeffl I
Zeer veel dank zijn wij verschuldigd aan rnevrjjJ
Joke van Schijndel-Doedee voor de bijzon<h ■
zorg en toewijding, welke zij tijdens het ziek"! ■
aan haar heeft besteed. I
25 december 1988, I
Dr. Goossensstraat 58, Heerlen \MCorr.adres: Guido Gezellelaan 30, 2426 KV DeUTW
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden£■
vrijdag 30 december 1988 om 12.00 uur in de p<jrl
chiekerk H. Martinus te Weiten, waarna aanS'TljiJ
tend crematie te Imstenrade-Heerlen. 0(1
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 1' 'M
uur achter in de kerk. __, \M

Dankbetuiging \
Je was iemand om nooit te vergeten. tr
Groot is de leegte die je achterliet.
Met pijn in ons hart zullen wij verder leven l j
en altijd denken aan wat jijvoor ons beteke1' 1£

Voor al uw goede woorden, uw troost en sV" *>
voor al uw gebeden na het overlijden van

Martin Moureau f
heel hartelijk dank. , .1 r

Johanna Moureau-Vromen
Anja Peters-Moureau
Léon Peters

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenwC0

op zaterdag 7 januari as. om 18.30uur in de dek'
le kerk St.-Pancratius te Heerlen. _

■————■_—————————————————————————————■_—————————^.

FINALE-PRUZEh
_-^'ul/./r__l. 't " fËL

JÉÉI Bit /'" -'"""—^ '-rïïlilii li^jPm^" tJÉ fl l<'
'C° HB-k. <_^^^h 11 "^m^ jÉI ib

'"* Hl_^^^^ * _WIJIiIJII,lltLr.iiiiii'><!'*'' W f H 11 Spt Ë_r '
||| <||; '/Ji'.jËi wM&M9^ 1 * ***_

Adidas 'TIMO' jack. I I 1 fantasie-sweatshirt Ijf | 1 100% katoenen shirts If | 1 TC chintz-jack in div.l »-i "Mi
Warm gevoerd in div. I-I V, I met col en opdruk in I L. met lange mouw. Div. I L_^ □ kleurkombinaties. Kl "1 fl
modieuze kleuren. LI JT il div. kleurkombinaties | Pil kleuren, o.a. denim, ff "AM WARM GEVOERD ! \^A\^2

maten 28 -35 nylon snowjogger robuuste zwarte basketbalschoen met flexibele leder jeugdschoen met klitte-
in blauw/wit. lila/groen garnering. Soepele profielzooi. ,j'

l
a

ll
n'lsl"]!!," 9; Kleuren zwart en bla"w- ________________ «

W^v^^&**&£^~\ I E^^^ïE I nylon trackingboot met s"ède v8lSB|ji o|I | Kleur zwart. Oersoliderubber prof i(

DDicivii /_-._-*.-.>, _.._-.^-ü-^-^/^ IP.lrfilffiil leder mocassin in de mode- i_BME.lfJ._l '8-er instapper rn'jll
BtipTOL LCiatienpCl'UZCXe [MM kleuren zwart en bruin. BJBfl hak' ln zwart J/J

ffß^^^"^^F^""^^Fl"l"J^^^^"",^^^^^^N^T^Tj Hoogeweg - 4
A m A% m m -m* _T fe r _| (zijstraatE MM M mV 1 M mm\J M. m W ■ MEERSSEN: koopcentrum Au

M *\ "mM m^-. ■ M ff l^_ KERKRADE: Nullanderstraat I<&.l>.
■ I f fl W ff fl fl V fl mW _ff ff-F ff het Mijnmonument). Tel. 045- j

J kW J fl ff _ff W _# B^ ff SITTARD: winkelcentrum den T"
\T m^ __J ~^^^^^fl mmummmJ Tempelplein 9. Tel. 04490-17080 y
___----■__-■■-^-■% Donderdag KOOPAVOND tot 2^>

Wk 52-88 aanbiedingen geldig t/m zaterdag 7 januari 1
_Bl^S^B^^^^s.Hl m999999999999999999999999999"^^
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„Maar in de komende tijd gaan
we het werk van de gemeenten
kritisch bekijken waarom mi-
lieu-aspecten slecht wordt nage-
leefd. Er zal dan - mede met be-
hulp van ons - een pad worden
uitgestippeld. Daarna wordt de
gemeente dan opnieuw met ons
geconfronteerd als we komen
controleren. Is er dan niets ver-
beterd zet de inspectie een ande-
re pet op. Dan zal samen met het
Openbaar Ministerie en de poli-
tie de opsporing worden inge-
zet."

Het ministerie van VROM is van
plan aan verscheidene milieu-za-
ken ongeveer 50 miljoen gulden
te besteden. „Dat geld hebben
we nodig om onze taken goed uit
te kunnen voeren. Om efficiënt

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

getreden tegen dronken automo-
blisten achter het stuur.

tt> Orgaan Limburg
C' 'n Geleen zal zodra het com-
Programma is aangepast - dat

ijjl maart/april 1989 - bij de advi-§ van de gemeentes in Lim-■ üitgaan van de nieuwe rege-
el Voor een periode van maxi-
D acht jaar mag dan 35 procent, let tweede inkomen wordenJeteld. Dat was 25 procent en
">aal vijfjaar. De nieuwe norm

geldt voorlopig alleen voor 1989.

Het BOL behandelt jaarlijks zon
10.000 aanvragen uit heel Limburg.
Ze bekijkt de aanvragen en advi-
seert de betrokken gemeenten.
Daarbij wordt uitgegaan van de lan-
delijke normen van de Bemidde-
lend Organen, waarin het ministerie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, de ban-
ken, de Vereniging Eigen Huis en
de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten zitten.GAK: minder

riepgevallen Vrij
De gemeentes zijn er echter vrij in
afwijkende normen te hanteren. Het
formele voorstel van het Bemidde-
lende Orgaan kan door het college
van b en w overgenomen worden,
maar het college mag ook strengere
normen stellen.

" Minister Nijpels plakt alvast een nieuwe sticker op de nieuwe landbouwspuitmachine.
Foto: JAN-PAULKUIT

man personeel kan men niet verlan-
gen dat er constant 's avonds wordt
gewerkt. Dat is uit sociaal oogpunt
onaanvaardbaar".
Het belangrijkste argument van het
kabinet om middag/avondwinkels
in te stellen is het steeds groter wor-
dende aantal gezinnen waarbij bei-
de partners een volledige baan heb-
ben. Overdag kunnen zij dus geen
boodschappen doen.
Volgens Zeegers is ongeveer negen
tig procent van de bij de LOZO aan
gesloten winkeliers tegen de kabi
netsplannen.

HEERLEN- DeLimburgse Organi-
satie van Zelfstandige Onderne-
mers is faliekant tegen de instelling
van middag/avondwinkels.De kabi-
netsplannen om winkeliers de mo-
gelijkheid te bieden hun zaak tus-
sen 12 en 21 uur te openen slaan vol-
gens de LOZO nergens op. „Nie-
mand zal meer weten waar hij aan
toe is en de grootwinkelbedrijven
krijgen het voor het zeggen", vat
LOZO-woordvoerder Zeegers de
twee grootste bezwaren tegen de
middag/avondwinkels samen.

LOZO faliekant tegen
middag/avondwinkels

Het is nog niet duidelijk of de Lim-
burgse gemeentes de ruimere norm
voor het meetellen van het. tweede
inkomen zullen overnemen. Uit een
rondgang bij de grote Limburgse
gemeenten blijkt dat de colleges
nog geen standpunt hebben be-
paald omdat het officiële voorstel
van het Bemiddelend Orgaan nog
niet binnen is.

Nijpels dreigt met
verplichte keuring
spuitapparatuur

oppervlakte- of grondwater terecht
of worden zelfs door de regen mee-
gevoerd, aldus Nijpels. Door verbe-
tering van de bestaande apparatuur
en het ontwikkelen van nieuwe kan
de uitstoot van bestrijdingsmidde-
len in het milieu naar verwachting
met tientallen procenten verminde-
ren. Eerder dit jaar is al deStichting
Keuring Landbouwspuiten opge-
richt met het doel de goedewerking
van landbouwpsuiten door keurin-
gen en informatie te bevorderen. Douaniers

geschorst

Valse bommelding

B Van onze verslaggever
j.^L.EN - De griepepidemie die

lintburg heerst is waarschijnlijk
I ijfjn^e aan het afnemen.Dit ver-I u*£ de heer Meesie, hoofd van
I indische Dienst van het GAK in
ie!!' e epidemie zette ongeveer
,j "'eken geleden in en bereikte
I j£e Week haar hoogtepunt toenKg °rd- en Midden Limburg zo' n1?"flensen zich ziek meldden.ILle wilde nog wel enige voor-
lig ëheid betrachten omtrent zijn
Ka alt omc^at men °P landelijk
)KfeÜ Verwacht dat de piek van de
i-^ie tussen Kerst en de jaar-
t lng zal vallen. Hij verwacht
iWp' n Limburg gemiddeld twee-
?i n mensen per week weer be-
ji"lenworden.

j-Seriën heeft men weinig ge-
van de epidemie. „Er waren

>rj„ °nderd mensen meer ziek dan
Hg h

ar om deze tijd, wat een stij-
dUs etekende van twee procent",
<W een woordvoerder van het.st..lr|Heerlen. Volgens hem was

"'Sing 'niet noemenswaardig.

De verruiming is de uitkomst van
overleg dat staatssecretaris Heerma
heeft gevoerd met de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en de
Bemiddelende Organen. De VNG is
echter niet van harte akkoord ge-
gaan. Ze vreest dat de gemeenten in
1989 nog meer van het hypotheek-
advies zullen afwijken om financië-
le risico's te ontlopen.

„Wij vechten al jarenlang voor een-
heid in winkelsluiting. Dat werkt
verhelderend voor de consument.
Vermeden moet worden dat in één
gemeente allerlei winkels op ver-
schillende tijden open zijn. Dan
weet de klant niet meer waar hij zijn
moet. Bovendien wordt het dictaat
gelegd bij het grootwinkelbedrijf.
Als Edah en Albert Heijn kiezen
voor andere openingstijden moeten
dekleine winkeliers in de buurt wel
meedoen. En dat kunnen ze eigen-
lijk niet opbrengen. Met geen of één

Geengrootscheepse
alcoholcontroles

Van onze verslaggever
HORST - Minister Nijpels (milieu)
wil een wettelijke verplichting voor
het jaarlijkskeuren van spuitappa-
ratuur in de landbouw invoeren als
overheid en (landbouw)bedrijfsle-
ven er niet in slagen daar afspraken,
een zogenaamd convenant, over te
maken. Hij uitte zijn dreigement
gisteren bij de introductie van een
verbeterde landbouwspuitmachine
in Horst.

Door slechte of verkeerd gebruikte
spuitapparatuur komt een deel van
de bestrijdingsmiddelen niet op de
juiste plaats terecht. Voor de land-
bouwer is dat een extra kostenpost
omdat hij een grotere hoeveelheid
bestrijdingsmiddel moet gebrui-
ken. De middelen die hun doel. niet
bereiken vormen op hun beurt een
aanslag op het milieu.

De middelen komen bijvoorbeeld in

Nijpels sprak de hoop uit dat de
stichting in het hele land keurings-
stations en testinstallaties zal opzet-
ten. Goed opgeleide en gediplo-
meerde keurmeesters zouden de
keuringen moeten verrichten. Op
basis van vrijwilligheid zouden boe-
ren en loonspuiters hun apparatuur
daar moeten laten testen. Gebeurt
dat niet dan wil Nijpels de keuring
wettelijk verplichten.

Behandeling
blijft bij
huisarts
Vervolg van pagina 1

Het ministerie van Financiën neemt
de 'grap' uiterst ernstig op. Men wil
het onderzoek zo snel mogelijk af-
ronden om te kunnen bepalen wat
er na de schorsing moet gebeuren.
De beambten hadden enkele weken
geleden hun dienstdoende collega's
van de douanepost Heerlen-Aken
opgebeld om te melden dat er bij de
post een bom lag. Daarbij deden zij
zich voor als IRA-leden. Vervolgens
werd het verkeer gedurende enkele
uren omgeleid terwijl bomverken-
ners van deKoninklijke Marechaus-
see op zoek gingen naar de bom, die
uiteraard niet werd gevonden.

(ADVERTENTIE)

EE23 AUTOVERHUUR
Aanbieding tot
9 januari 1989:

Alle kilometers vrij vanaf

’ 44- per dag.
Akerstraat-Noord 20
6431 HM Hoensbroek

Tel. 045-229540

HEERLEN - Drie douaniers die en-
kele weken geleden bij wijze van
grap melding hadden gemaakt van
een bom bij de douanepost Heerlen-
Aken zijn geschorst. De schorsing is
van kracht gedurende het onder-
zoek van het verantwoordelijke mi-
nisterievan Financiën. Dit verklaar-
de gisteren een woordvoerster van
het ministerie.

Nog geen standpunt van Limburgse gemeenten

Tweede inkomen telt meer
mee bij gemeentegarantie

Woensdag 28 december 1988 "15

Vervolg van pagina 1

Vv'Sen'r den dan voor middernacht
ViCr!teve controles met veel
\\ j *ng over de gevaren van al-
sl de ~ ,et verkeer plaats. Daarbij

een V.le ook door leerlingen
*r°er>p scno°l voor consumptieve
.tic klaargemaakte alcohol-
fcl üitdl*? 'ies aan de automobilis-

n Parri Na middernacht is er. Qon meer en zal worden op-

De rijkspolitie in Limburg heeft de
voorbije twee maanden tal van
steekproeven gehouden in de woon-
kernen. Daarbij werd in die gebie-
den herhaaldelijk van controle-
plaats gewisseld. Een twintigtal
autobestuurders had meer op dan
het wettelijk vastgestelde half pro-
mille alcohol in het bloed. Daaron-
der waren opmerkelijk weinig jon-
gelui.
„Het is duidelijk geworden dat dis-
cobezoekende jongeren veelal tevo-
ren afspreken wie die avond niets
zal drinken om op weg naar huis
zonder gevaar de auto tekunnen be-
sturen. Een ontwikkeling waar we
nog niet eerder achter waren geko-
men", aldus de politie-woordvoer-
der.

k kn^ Urgse korPsen hebben bij
Lo°tsch ende Jaarwisseling geen

n {}?ePse alcoholcontroles in
E. d * zullen er de gebruikelij-
ke! genele surveillance inge-
pti nt

e steekproefcontroles zijn.Ne rgeBenstelling tot bijvoorbeeld
Jin-, gl° Eindhoven waar de poli-
fcotirf oudeJaarsnacht op dit punt'aer actiefwil zijn.

Voorzichtig begin
Vocalistenconcours

deld conservatorium niveau(met
enkele uitschieters naar boven
en beneden) zijn nu eenmaal niet
in staat een concours een uitstra-
ling te geven, die verder reikt
dan regionale grenzen. De zeer
korte organisatietijd en inschrij-
vingstermijn van amper een
maand hebben uiteraard een be-
langrijke rol gespeeld bij deze
omstandigheid.

f4ï,ENBURG - Het Interna-
etibu ocallstenconcours Val-

lest,,, 8' georganiseerd door het
rhilh_7.r Van net Valkenburgs
het ha monisch Koor. met aansen °otd voorzitter Paul Gillis-
en ón? g'steren heel voorzichtig
Voor "Pvallend van start gegaan.
Wers een handjevol toeschou-
P^cler . zeven juryleden - waar-deer(,Voorzi"er Ruud van der
■ion t n, mitiatiefneemster Mar-mbnks - zongen tijdens de
Coca^.voorselectie in Centrum
**TWd el^ hoofdzakelijk uit Ne-
*angere afltomstige zangers en

En zo was het eigenlijk maar een
sfeerloze bedoening gisteren in
Valkenburg, die zeker ook zijn
weerslag heeft gehad op de pres-
taties van de deelnemers.

|{andid]
r
den met n°g zes andere

Lotnen dle vandaag aan bodhalVe LVoor een plaatsje in dewOrdt ifnale' die morgenavondVrij^ 1 «gewerkt en de finale, die
staat jvr7ond °P het programma
*u'len t„*ajlmaal zes vocalisten
gelaten finale worden toe-

De elf vocalisten, die gisteren
door burgemeester Gillissen zelf
werden geïntroduceerd, waren
afkomstig uit België (1), Frank-
rijk (1), Duitsland (1) en Neder-
land (8), waarvan vier van het
Maastrichts conservatorium:
Daphne Becka, José Kalthof en
Marisca Mulder uit Maastricht en
Sonja Feenstra uit Eijsden.

DEN HAAG/HEERLEN - De Raad
van State doet geen uitspraak in het
geschil tussen de Hogeschool Heer-
len en het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen over de bekosti-
ging van de Heerlense studierich-
ting dietetiek.

Het bestuur van de Hogeschool is
door het hoogste administratieve
rechtscollege niet-ontvankelijk ver-
klaard in het beroep tegen het be-
sluit van het ministerie om de be-
kostiging voor de studierichting
stop te zetten.

Die niet-ontvankelijk verklaring,
wat wilzeggen dat de Hogeschool in
haar bezwaren niet gehoord zal wor-
den, komt doordat het bestuur te
laat haar bezwaren bij de Raad van
State kenbaar gemaakt heeft. De
wettelijke termijn daarvoor is dertig
dagen na de omstreden beslissing
van het ministerie om de geldkraan
dicht te draaien. Wegens de vakan-
tieperiode heeft het bestuur van de
Hogeschool die termijn overschre-
den.

Of het maximaal aantal van zes
tot de finale zal worden toegela-
ten, moet in ieder geval worden
betwijfeld. Dat zal afhangen van
de norm, die de jury dezer dagen
zal stellen. JosFrusch

ari een r.tiale all, Concours van internatio-
deorPal.re ~ de vurige wens van
Ste echtrjSatoren -isb« deze eer-v°or i, if Tog Been sprake. Daar-
in dP E _ïantal en de kwaliteit
Ve«tien rw,ldaten te Sering- ze-, n deelnemers van gemid-

Hogeschool te
laat in beroep

"Rekken met waspoeder zullen de komende dagen meer dan eens bijgevuld moeten wor-
den.

Vervolg van pagina 1

Wasmiddelenfabrikant Lever
BV heeft extra bestellingen bin-
nengekregen van winkelbedrij-
ven. Het bedrijf zal geen extra
'geld-terugacties' op waspoeder
ondernemen om zo de prijsver-

Ook start van
kortingsactie

hoging voor consumenten
(deels) te omzeilen.

Opvallend is dat juist nu, vlak
voor de prijsverhoging ingaat,
twee andere grote leveranciers
van wasmiddelen een kortings-
actie zijn begonnen. Bij aankoop
kan de consument een deel van
de aankoopsom teruggestort
krijgen op bank- of girorekening.

Wellens ziet, alleen al om de kosten,
weinig in een bevolkingsonderzoek,
hoewel niettemin de opsporing van
mensen met die verhoogde vetsa-
menstelling een goede zaak is. Ook
is het weinigzinvol om op hoge leef-
tijd nog vérstrekkende consequen-
ties te verbinden aan een hoog cho-
lesterolgehalte; vermoedelijk heeft
ook de duur van de verhoging in-
vloed op de schade, die is op hoge
leeftijd vermoedelijk toch al aange-
richt. Het is voor mensen tussen 25
en 35 jaar echter zeer zinvol, meent
Wellens, zeker wanneer er 'familia-
le' aanwijzingen voor zijn.

Onderzoek
Voor Wellens is de oprichting van
een speciale polikliniek ook een
mogelijkheid de vraag naar onder-
zoek te kanaliseren, zodat zijn afde-
ling ook wat rustiger tegen de zaak
kan aankijken. „Men is een beetje te
veel gespitst op cholesterol," meent
hij, „terwijl er natuurlijk vele ande-
re factoren zijn die een rol spelen:
levenswijze, rookgewoonte, li-
chaamsgewicht, bloeddruk, stress.
En dus ook de vetsamenstelling."

Het is overigens de bedoeling
iemand van de afdeling vrij te ma-
ken voor depolikliniek en verder de
huisartsen in te schakelen bij de uit-
voering van het programma van de
kliniek. De behandeling zal ook in
handen blijven van de huisarts.

Zes maanden cel voor
herhaaldelijke ontucht

Van onze verslaggever
ROERMOND - Venlonaar J.W. (37)
hoorde gisteren de rechtbank in
Roermond een vonnis uitspreken
van tien maanden gevangenisstraf
waarvan vier voorwaardelijk met af-
trek van voorarrest en een proeftijd
van twee jaar. Daarnaast legde de
rechtbank hem de bijzondere voor-
waarde op dat hij zich onder toe-
zicht van de reclassering dient te

stellen. W. kreeg de straf voor het
plegen van ontucht in Reuver met
twee kinderen (8 en 9 jaar) in augus-
tus van dit jaar.

Het was de dertiendekeer in 21 jaar
tijd, dat de Venlonaar voor ontucht
voor de rechtbank moest verschij-
nen.

Al twaalf keer eerder werd W. ver-

oordeeld wegens het plegen van on-
tucht met kinderen. Hij kreeg in die
tijd twee keer een onvoorwaardelij-
ke gevangenisstraf van meer dan
een jaar opgelegd.

W. had deze (dertiende) keer op 15
augustus van dit jaar twee jongetjes
's avonds om half acht met zijn auto
opgepikt bij een blokhut in Belfeld.
Hij had zich uitgegeven voor hun

nieuwe leider en ze meegenomen
naar een bospad in Reuver.
Onder het mom de knaapjes te moe-
ten keuren, moesten zij hun broek
laten zakken, waarna hij seksuele
handelingen met hen pleegde. Dit
herhaalde zich kort daarna nog een
keer, maar toen in een maïsveld,
waar de jongetjeszich dit keer hele-
maal moesten uitkleden. Tegenover
de politie verklaarden beide knaap-
jes op pijnlijke wijze te zijn betast
door de man.
Dokters- en psychiatrische behan-
deling en ook speciaal voorgeschre-
ven druppels om zijn driften te on-
derdrukken, hebben geen baat ge-
had. De man, die nog steeds bij zijn
hoogbejaarde moeder woont, blijkt
telkens tot zijn handelingen te ko-
men nadat hij thuis ruzie hééft ge-
had met zijn moeder.

te werken, zullen de gemeenten
de komende jaren meer zaken sa-
men gaan aanpakken. De milieu-
ambtenaren in de kleinere ge-
meenten, gespecialiseerd op ver-
schillende vlakken, kunnen dan
van eikaars kennis gebruik ma-
ken. Met zijn allen staan we ster-
ker dan alleen. Hopelijk hebben
we begin jaren negentig een vol-
ledige bemanning", aldus
Schreurs, die van mening is dat
er nog veel schort aan de betrok-
kenheid van de burgers bij het
milieu: „Dit met uitzondering
van enkele clubs als de Stichting
Milieufederatie. Maar daar komt
bij dat die clubs niet daadwerke-
lijk door de burgers gesteund
worden."

'^EEN/DEN HAAG - Volgend jaar mag het tweede inko-
-2 zwaarder worden meegewogen bij de toekenning van een

voor de financiering van een woning. Twee-
Jjieners met een gezamenlijk inkomen tussen de 43.500 en,
"W gulden kunnen in dat geval zonder subsidie een woning

die in prijs vergelijkbaar is met een premiekoopwoning.
Rentes zijn er echter vrij in strengere normen te hanteren.
f^at het officiële voorstel tot verruiming van de norm nog
J bij de diverse gemeentes binnen is, zal volgend jaar pas
"lelijk worden of dezeruimere normering in alle Limburgsetenten gaat gelden.

Van onze verslaggeefster

Vervolg van pagina 1

" Ir. J. Schreurs: „Geld nodig
om taken goed te kunnen uit-
voeren."

In de toekomst zal de inspectie
de gemeenten gaan doorlichten
of ze hun werk goed doen. De la-
gere overheden kunnen veel
meer doen met hun milieutaken.
Momenteel met een knuppel
gaanrondzwaaien heeft geen en-
kele zin, aldus Schreurs.Inspectie gaat

gemeenten
doorlichten

Limburgs dagblad provincie
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tßarbara Stevenhagen, oud 88 jaar, weduwe van
Joannes H. Ummels. Maastricht, verpleegkli-

niek De Zeven Bronnen. Corr.adres: Meerssener-
weg 167, 6224 AD Maastricht. De uitvaartdienst zal
worden gehouden heden woensdag 28 december
om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw
van Lourdes te W.V.V. Er is geen condoleren.

tNicolaas Dupont, oud 64 jaar, echtgenoot van
Maria Thomma. 6247 AB Gronsveld, Rijksweg

65. De uitvaartdienst zal plaatshebben donderdag
29 december om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Martinus te Gronsveld. Er is geen dondole-
ren.

t Elisabeth Mares, oud 77 jaar, weduwe van Jean
de la Haye. 6217 EP Maastricht, Rhapsodiestraat

31. De uitvaartdienst is heden woensdag 28 decem-
berom 11.00 uur in deparochiekerk van het H. Hart
van Jezus te Oud-Caberg - Maastricht. Er is geen
condoleren.

.fW GEMEENTEVsk_ KERKRADE
NIEUWJAARSRECEPTIE

Ter gelegenheid van de jaarwisse-
ling zullen burgemeester drs. J.H.
H. Mans en mevr. Mans op zondag
1 januari 1989 van 11.30 tot 13.00
uur recipiëren in de Burgerzaal van
het stadhuis, Markt1.

Het gemeentebestuur nodigt u
gaarne uit voor deze receptie.

PrOVÏnCie Bureau Bibliotheek

'ff&rü I "„L Postbuss7oo______ !j_y) LimDUrQ 6202 MAMaastricht

"^ tel. 043-897386

med»d«iing GedeputeerdeStaten van Limburg
*f 196/52-88 makenbekend, dat zij op 20 december 1988

het beheersplan voor het beheers- en reser-
vaatsgebied Mergelland-Midden overeen-
komstig de Regeling Beheersovereenkom-
sten 1988hebben vastgesteld.Bovenstaande
betekent dat ondernemers die gronden in
eigendom en/of gebruik hebben in dit gebied,
per 1 januari 1989 de mogelijkheid hebben
om op vrijwillige basis beheersovereenkom-
sten te sluiten met het Bureau Beheer Land-
bouwgronden. Ingevalvan verpachting dient
de eigenaar de overeenkomst mede te on-
dertekenen.Aanvragenvoor het sluiten van
een overeenkomstkunnen worden ingediend
op het volgende adres: Kantoor van de di-
recteur Landbouw, Natuur en Openluchtre-
creatie, Bureau Beheer Landbouwgronden,
Postbus 965, 6040 AZRoermond. Verder be-
tekent bovengenoemd besluit dat het reser-
vaatsgebied ook aankoopgebied is voor het
Bureau Beheer Landbouwgronden. Een af-
schrift van ditbesluit, alsook het beheersplan
met kaart, liggen ter inzage op het Provincie-
huis te Maastricht en op hetkantoor van de
directeur Landbouw, Natuur en Openlucht-
recreatie te Roermond, waar ook nadere in-
lichtingen verkrijgbaar zijn bij de heer
B. Lebbink van het Bureau Beheer Land-
bouwgronden,telefoon 04750-34251 toestel
339.
Maastricht, 28 december 1988.

"4- Anna Kluts, oud 90 jaar, echtgenote van Gerar-
I dus Geurtjens. 6226 GM Heer-Maastricht, Raad-

huisstraat 8. De eucharistieviering is heden woens-
dag 28 december om 14.00 uur inde parochiekerk
van St. Petrus-Banden te Heer. Er is geen condole-
ren.
4- Lies Matti, oud 92 jaar. 6225 EE Amby-Maas-

-1 tricht, Ambyerstraat-Noord 42. De eucharistie-
viering zal gehouden worden donderdag 29 decem-
ber om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Wal-
burgis te Amby. Er is geen condoleren.

DE LAATSTE LOODJES IN
OPRUIMINGSSFEER!!!

★ ★★
IRISETTE DONSDEKBEOOEN

IN 65% ZOWEL ALS 90%
VOLDONS IN ALLE MATEN

OOK DUBBELE VOOR BIJNA
HALVE PRIJZEN

★ ★★
CINDERELLA OVERTREKKEN
EN LAKENSETS VOOR BIJNA

HALVE PRIJZEN
★ ★★

MOVE DEWITTE LIETAER
SEAHORSE LIBELLE EGERIA
BADDOEKEN EN BADLAKENS

MET KORTINGEN TOT
30%

★★★
ALLE BEDRIJFSKLEDING

20% KORTING

PYJAMA'S
20% KORTING

★★★
DAMESCONFECTIE

MANTELPAKJES, PANTALONS,
ROKKEN EN BLOESES

JURKEN, TRUIEN EN VESTEN VANAF
30 TOT 50%

KORTING
GRIJPT DEZE LAATSTE DAGEN UW KANS!!!

ALLEEN 81J...

officiële mededelingen
GEMEENTE MEERSSEN

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente
Meerssen maakt ingevolge artikel
22 van de Wet op de Ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeente-
raad van Meerssen op 22 december
1988 heeft besloten te verklaren dat
worden voorbereid wijzigingenvan:
I. Het uitbreidingsplan aanwijzen-

de de bestemming in hoofdzaak
Meerssen voor het centrum van
Meerssen;

ii. 1. het bestemmingsplan Hoog-
veld en Proosdjjveld ten aan-
zien van perceel kadastraal be-
kend Meerssen, sectie E, nr.
504 ged., gelegen aan Bunder-
straat 202;

2. het bestemmingsplan Raar-
berg ten aanzien van perceel
kadastraal bekend Meerssen,
sectie A, nr. 3681 ged., gelegen
aan Korte Raarberg 55.

Genoemde voorbereidingsbeslui-
ten treden met ingang van 29 de-
cember 1988 in werking en liggen
met de daarbij behorende en als zo-
danig gewaarmerkte tekeningen
vanaf 29 december 1988 iedere
werkdag van 9.00 tot 12.30 uur voor
eenieder ter inzage ter gemeentese-
cretarie, Beekstraat 51 te Meerssen,
afdeling R.0.V.M., kamer 1.10.
Meerssen, 28 december 1988

De burgemeester van Meerssen,
drs. C.J.J.S. Majoor.

<i£Éy WATERSCHAP
jgjöjfc ZUIVERINGSCHAP
2|»g| LIMBURG

BEKENDMAKING
Het Dagelijks Bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt, gelet op artikel 12 en 29, eer-
ste lid van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne, bekend dat
bij hem is ingekomen een aanvraag
(ingeschreven onder nummer VBB-
-286) om vergunning ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren van Deckers Staalbouw
BV, Holleweg 25 te Sittard voor het
lozen van bedrijfsafvalwater, huis-
houdelijk afvalwater en regenwater
via de gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Sus-
teren op oppervlaktewater;
dat zij voornemens zijn om op de
aanvraag positief te beschikken on-
der een aantal voorschriften.
De ontwerp-beschikking, alsmede
de aanvraag en andere ter zake zijn-
de stukken liggen vanaf 29 decem-
ber 1988 tot en met 30 januari 1989
ter inzage en wel:
-op het kantoor van genoemd zui-

veringschap, Kapelaan Sarsstraat
2 te Roermond op werkdagen van
09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00
uur tot 16.00 uur (afdeling Algeme-
ne Zaken);

-ten stadhuize van de gemeente Sit-
tard, sector Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, Baenjen-

straat 1 te Sittard elke werkdag
van 09.30 uur tot 12.30 uur en 14.00
uur tot 16.00 uur en bovendien el-
ke zaterdagmiddag van 14.00 uur
tot 17.00 uur in het Kritzraedthuis,
Rosmolenstraat 2 te Sittard.

Bovendien liggen alle ter zake zijn-
de stukken ter inzage tijdens de
kantooruren na bovengenoemde
datum op het kantoor van genoemd
zuiveringschap en de hierboven ge-
noemde gemeentesecretarie Sittard
tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de
aanvraag.
Indien daarom telefonisch wordt
verzocht (afdeling Algemene Za-
ken, tel. 04750-94244, kunnen tot
één week voor bovengenoemde da-
tum mondeling bezwaren worden
ingebracht, waarbij dan tevens gele-
genheid wordt gegeven tot een ge-
dachtenwisseling over de aanvraag
tussen het bevoegd gezag, de aan-

vrager en.de overige aanwezigen.
De aanvrager, alsmede degenen die
bezwaren hebben ingebracht naar
aanleiding van de aanvraag en een
ieder die aantoont dat hij daartoe re-
delijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwa-
ren inbrengen naar aanleiding van
de ontwerp-beschikking.
Degene die een bezwaarschrift in-
dient kan verzoeken zijn persoonlij-
ke gegeven niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift dient te worden
gericht aan het Dagelijks Bestuur
van het Waterschap Zuiveringschap
Limburg, Postbus 314, 6040 AH
Roermond.

Roermond, 28 december 1988

Het Dagelijks bestuur vnd.,
Ir. B.C.E. Janssen, voorzitter

112316 Mr. C.Th. Smit, secretaris

GEMEENTE ECHT .
OPENBARE BEKENDMAKII*

Burgemeester en wethouders *Echt brengen, ter voldoening *Jhet bepaalde in artikel 10, lid 2 V.
de Kampeerwet, ter openbare » .
nis, dat met ingang van heden*een periode van 30 dagen voor *ieder ter gemeentesecretarie, &

ling 28, ter inzage ligt, het ont**Jbesluit tot wijziging van de ..Kj,
peerverordening der gem^
Echt"; jj.
dat gedurende deze periode _.
der bezwaren kenbaar kan mj1
tegen bedoeld ontwerp-beslui'
de gemeenteraad.
Echt, 28 december 1988 >$

Burgemeester en wethoU"
van Echt,
de secretaris,
J.A.M, de Jong,
de burgemeester,
mr.L.H.F.M. Janssen _x

I Voor iedereen, voor groot en klein I
'GOED SLAPEN SHOW'

IN LIMBURGS GROOTSTE SLAAPADVIES-CENTRUM

, f? fl FaISIL moxEi

W elkom in Limburgs meest kompleet centrum voor gezond slapen. Het Slaapadvies-Centrum heeft

een uitgebreide kollektie goede en gezonde slaapsystemen; orthopedisch optimaal verantwoord. Onze

slaapadviseurs tonen u in een grote showroom het volledig programma: de betere boxsprings,
compenserende lattenbodems, waterbedden, matrassen en zeer fraaie slaapkamers. Het Slaapadvies-

Centrum vertegenwoordigt o.a. Auping, Zevenslaper, Beka, Norma, Vredestein, Hülsta, Irisette, Moser,

Rumat, Dunlop. Een bezoek aan het Slaapadvies-Centrum is méér dan de moeite waard! Tot Kijk!

Q i\ l\ I |"N\/ 113 Méér dan een leuke attentie!
mJ mmf^\§^^ Ï~m9mmM^ W I Lm Bi aantooP van een slaapkamer tijdens de 'GOED SLAPEN

SHOW' krijgt u de matrassen gratis; bij aankoop van een

Ci— k I -1- r^ ■■ ka slaapsysteem of een kombinatie, krijgt u een diner-voor-twee in
tl I N n V_J IVI een gerenommeerd restaurant aangeboden.

■ SITTARD, Industriestraat 4, tel. 04490-21839 \\\\\\\\\\\\\JmmmWm\mmWm\mmm\(donderdags geopend tot 21.00 uur) Hü mmm^9

V

IVI KOOPMANSOLIE- "fctf-lf*»-^ SM ITHS C RISP V CHIPS «WITTE -*"'*K?%N

Pa°ksoogra^m IX 1.29 l(ölsPY 7 gram IOQ l'^
g|g Aq/|Q J/ (HIP*! /A nl" *>*°LJJL ,1 fJH UIT EIGEN BAKKERIJ: SAUCIJZENBROODJEO.**^ _£~-^ Nü Lby I « Ïi5,tol 39 FRANS STOKBROOD . /\ QÖOliebollen OLIEBOLLEN | NU -J» X.O^ -. y. g ±90 gram JL29 U.ZfO\m^^Si Zak 10stuks 2^49 /^t^^S t=gg _^gjJ .ggÉÉ^ToT N.EUWJAARSTAART

"Wieweetheeft u zaterdagavond 555
ABRIKOZENVLAAI "mW7_rfcT T/"k ¥ 71/\ll/\WI RUNDERTARTAAR SEgS&oo°-m „. 4.95 wgi \Ycii ic vieren. °°-i-i9^ m

WLJL^ %JmWmm\\mm\^éÉÜÉ UIT DE BEDIENINGSAFDELING: HAUST TOAST CH AU DFONTAI N E
VAN GILSE POEDER- » JOHMA ASPERGE- ssoorten,doosje 1 QQ MINERAALWATER -SUIKER 1 *Q u^-JUftj HAMSALADE I£Q Nü I.OZ/ Koolzuurvrij, AQQ HAMLAPPEN 11 QQBusaSOgramJ.^ X.H-Z7 ,*^^ 1 || lQQgram JU9fr l.Ot? DUYVIS ZOUTE PINDA'S «es 1.5 liter JL2S- U.^Z7 Kilo 13^9 ll.^^

M^* JI9 4D BÉ C.P. ZELFRIJZEND ÓAQ CAMEMBERT OQQ RUNDERVINKEN 1 /IQJTfyJfSf!T' P^ BAKMEEL /\ /?Q 350 gram .2,89 250 gram 3^9" _£.«/0 100gram X*69 X-*T*/

QKx.^ B 1 CHEVALIER BLANCHE CHOCOLADEMELK MORALIGHT 6 stuks QQQlp yr« <1 ROZIJNEN 1 "7Q Fleso.7 liter .2^ 1 "ir* IOQ KROKETTEN IQQ Ul6oogram) 0-^*/
Jjj Pak 500 gram -L. /*/ (6 flessen voor 10.-) X./V/ Pak 1 liter JU69 -L.037 4x70 gram 2^9 ±.«7*7 GOUDREI NETTEN" |P^ HUZARENSALADE SINAASAPPELSAP MORALIGHT Zak_±2kilo 1 QQ
PVT«HB QOQ 1 QQ BITTERBALLENI QQ X-*/^

/ JlÉfllfc lOOOgram 3A9 O.éCV Pak 1 liter Z^ JL.ZJZJ 12x20gramZ69 1-Z7t/ SALUSTIANA'S_^%tdi » VERS VAN HET MES: CHANTYTOP INDOKING éSCS^ Perssinaasappelen.
UITDENOTENBAR- cpupp 7FI F CAME MBERT COUPE 6 smaken, 1 "TQ VLAMMETJES >l £Q net±2.skilo AQQ
PINDAS 100gr3m 99 2Xl2°m' i/y 2°°gram 4Öy

_Ge2outen of ongezouten P^KERSENBONBONS J^\/-^^ MINI-FRIET A7Q WITLOF lOC1 250 gram IOQ <fzfij& PerlOOgraml OQ I ~
I Tl # Zak4sogramJU4or V/-/Z7 500gram l.^J /ïn as» -L-oy Loy I ’ op=op ~~ (j

Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 31 decembera.s..
jmW^AW A^mMM MAT A? 52.28.8 ■ |—_-■-

3o»>*^
Lage prijzen enwinkelgemakonderéén dak.



Van onze verslaggever
jVGELSHOVEN- Ze steken deene sigaretna de andere op. De kans
?at Je daar een ernstige ziekte van krijgt is toch zeker groter dan van

le rotzooi die er onder hun huizen en tuinen ligt? „Als het allemaal
°orbij is, houden we op met roken", luidt het ontwijkende antwoord
j"*tals een erkenning van de stelling bedoeld is. Vic Snijders, Alex
°laney Davidson en Hans van Hoof schilderen echter liever de ge-
cniedenis van de wijkvereniging Pak's Lauraterrein en wijzen er op

~?* ..we pas weerrustig slapen als die rommel uit de grond is. Soms
Hikt het wel alsof het onze schuld is dat de bodem hier vervuild is.
u^s treft geen blaam." Onzekerheid en de woede maak-

ten zich meester van dit trio,
maar ookvan de tientallen overi-
ge bewoners die jaren geleden
een huis hadden gehuurd of ge-
kocht in de Kwikstaartstraat of
Kanariestraat. „Ik heb hier ver-
dorie zeven jaar gewoond. Een

Sla

pen dient te worden aan sane-
ring). „De resultaten stonden op
papier. Ik heb ze verscheurd en
weggegooid. Daarna opnieuw
proeven gedaan. En weer moe-
ten constateren dat ik geen onge-
lijk had."

„Geen accuut gevaar. Dat klopt",
schudt Vic Snijder zijn hoofd en
lacht vervolgens cynisch. „Maar
het kan wel kanker veroorza-
ken." De avond dat hij de brief
onder ogen kreeg, heeft hij hem

willen in ieder geval dat we hier
weer gezond kunnen wonen", al-
dus Alex.

steeds weer gelezen, weggelegd
en weer gelezen. Die dag was ook
een interieurverzorger bij hem
op bezoek geweest om een prijs-
opgaaf te makenvan nieuw meu-
bilair in Snijders' stulp. „Bij die
prijsopgaaf is het gebleven."

zitkuil in de achtertuingegraven,
die rommel in mijn handen ge-
had. Dan blijkt achteraf dat con-
tact met Pak's kankerverwek-
kend kan zijn. Ik heb een groen-
tetuintje gehad. Sla in mijn ach-
tertuin. Die heb ik gegeten. Wat
lees je dan later? Pak's wordt op-
genomen in bijvoorbeeld sla. Ik
had de diepvries gevuld met
groente uit mijn eigen tuin. Ik
heb direct de diepvries leegge-
haald ", aldus Vic Snijders.

tact gekomen met hun 'Grote
Voorbeeld': Ben van Veen, de
bewoner van Lekkerkerk-Zuid
die tijdens het eerste Nederland-
se gifschandaal hetzelfde deed
wat de werkgroep in Eygelsho-
ven nu ook doet: de barricade op
en de aandacht blijven vestigen
op devervuiling zodat een bevre-
digende sanering plaats vindt.
„Hij heeft ons gewaarschuwd.
'Jullie lopen steeds weer met je
hersens tegen een muur', heeft
hij ons verteld. Dat is uitgeko-
men en dat zal in de toekomst'
niet anders zijn. Het is ondank-
baar werk. Naast onze normale
werkweek van veertig uur zijn
we ook nog eens tientallen uren
per week bezig met de vervui-
ling. Je gaat er mee slapen en je
staat ermee op", luidt het cliché.
„Maar het moet gebeuren. Voor-
dat je het weet word je namelijk
niet meer serieus genomen. En
gaat de overheid zijn eigen weg."

Jos van den Camp

sprekspartner worden. Een toxi-
coloog nodigde ons uit om naar
Utrecht te komen en een lezing
te krijgen. Maar de pest van het
hele verhaal is dat de gemeente
Kerkrade én de Basisgezond-
heidsdienstzich ook meenden te
moeten uitnodigen voor diezelf-
de bijeenkomst."

Daar is toch niets op tegen ?
„De hele achtergrond van ons
verhaal is dat we altijd hebben
gedacht dat die overheden, die
zijn door ons gekozen, die knap-
pen de zaken ook wel voor ons
op. Maar zo werkt het niet. Als
we zelf niet voortdurend de vin-
ger aan de pols houden, dan ge-
beurt er niets. Neem nou het leef-
laagprincipe. Er gaan stemmen
op om alleen maar de deklaag bij
de huizen weg te halen en er
schone grond voor in de plaats te
leggen. Maar daar gaan wij niet
mee akkoord. De overheid heeft,
ook al beweert ze het tegendeel,
simpelweg andere belangen. Wij

Na veel omwegen is de Werk-
groep Pak's Lauraterrein in con-

Serieus

„Dat zou jeverwachten ja. Maar
waarom mogen wij als bewoners
ons dan niet in de begeleidings-
groep laten bijstaan door een ex-
terne deskundige? Waarom be-
noemt deputé Mastenbroek een
vertegenwoordiging van de
Stichting Sanering Mijnterrei-
nen Oostelijke Mijnstreek (SSO)
in de begeleidingsgroep, terwijl
datzelfde SSO betrokken is ge-
weest bij de herinrichting van
het Lauramijnterrein en dus me-
deverantwoordelijk is voor de
vervuiling? Waarom probeert
burgemeester Jan Mans geen en-
kele goodwill te kweken?

De overheid zal toch zeker dat
zelfde willen.

Allie drie zijn ze jonge dertigers:
hpkk opstandigheid zullen we, t>ben overgehouden van onze
z °ertjes en zusjes die de jaren

t]g bewust hebben meege-
heu^ 1' zegBen ac mannen aan
cl "eginvan het gesprek nog la-__, end. „Als wij er niet waren ge-
_j^est, dan was er nooit een na-
(,r onderzoek ingesteld."
£fnM33), Alex (31) en Vic (32)
Ji bewoners van de Kwik-

tó^straat in de Kerkraadse
fyJK Hopel, nabij Eygelshoven.
's 5*sdag 23 maart viel er

Middags een brief van de ge-
nerente Kerkrade bij alle bewo-s in die wijk in de bus: „Bij
l-j onderzoek om in aanmer-
gr *> J*komen voor een schone-undverklaring voor de bebou-
Vq 8 van het braakliggende
tastr|* lau8e Lauramynterrein is
0 komen te staan dat de grond
Wtnke,e Plaatsen- °ok in de
stra'kstaartstraat en de Kanarie-
sehT Vervuild is met polycycli-
fen-r koolwaterstof-
brief uidde de strekking van de
pan »Er is geenenkele reden tot
((.'*". lichtte milieu-wethou-
tSj(j A. Coumans tegelijkertijd

v een Persconl°erentie in
l^ Kerkraadse gemeentehuis
voor'^ 's Seen accuut gevaarr de volksgezondheid."

Hans van Hoof, chemisch analist
van beroep, las de brief, nam een
fles bier en zeulde het gemeente-
lijk schrijven de hele avond met
zich mee. De dagen die er op
volgden nam hij monsters uit
zijn achtertuin, nam die mee
naar DSM en analyseerde ze. De
resultaten waren schokkend. Het
percentage Pak's in de monsters
oversteeg twintig keer de
C-waarde (C-waarde wil zeggen
dat het gebied waar een dergelij-
ke concentratie van schadelijke
stoffen gevonden is, onderwor-

Fles bier

Belang
„In het ziekenhuis hebben we
toen geconstateerd datonze aan-
pak succes had: de beuk er in en
geen zoete broodjesbakkerij. We
zouden een volwaardige ge-

breuk toen de tientallen 'geest-
verwanten' van deze drie man-
nen in protestmars naar het
Kerkraadse ziekenhuis togen om
daar te protesteren tegen het be-
sloten karakter van een informa-
tieavond voor artsen uit de regio
die geïnformeerd wilden worden,
over de medische aspecten die
aan een dergelijke vervuiling
kleven.

Dat was deeerste keer dat de be-
woners hun angst konden uiten.
In een benauwd portiekje van
het Sint Jozefziekenhuis kwa-
men op 12 april de tongen los.
„Hoe zie ik of mijn kind kanker
heeft?" klonk het uit bezorgde
moeders monden. „De buurtver-
eniging onder leiding van de
heer Gorsic kon zich niet vereni-
gen met de minder lieve aanpak
van deze 'demonstranten. Wij
van onze kant hadden in het ge-
heel geen vertrouwen in de
buurtvereniging. We waren maar
import, zo werd over ons ge-
dacht. Ze beschouwden ons als
de elite van de Hopel", haalt
Hans zijn schouders op. En Alex
vervolgt: „We hebben het werk
vanaf dat moment naar ons toe-
gestrokken. We zijn zelf kleine
praktische onderzoekjes gaan
doen zoals Hans die ook al had
verricht, hebben de historie op
een rijtje gezet. We moesten dat
doen. Derest zag heil in een geza-
pige aanpak."

Hij is de voorzitter van de Wijk-
vereniging Pak's Lauraterrein
die sinds begin mei de belangen
van de bewoners in de Hopel-
wijk behartigt. Eerder bestond
de vereniging niet, maar konden
de bewoners terecht bij de leden
van de werkgroep Pak's waar ze
gedrieën ook zitting in hadden.
Maar ook ledenvan de buurtraad
zaten daarbij. Het kwam tot een

Nieuw gesprek
over carnaval
in hal garage

Van onze verslaggever
HEERLEN — In aanwezigheid van burgemeester Piet van Zeil
van Heerlen zullen de horeca-ondernemers van Heerlen op 3
januari opnieuw praten over carnavalsbals in autobedrijf Can-
ton Reiss. Niet alleen de leden van Horeca Nederland afdeling
Heerlen zijn uitgenodigd voor een vergadering om 13.30 uur in
het HKB-gebouw, maar ook alle andere horeca-ondernemers.

niet meer beschikbaar is voor deze
activiteiten.

De Heerlense horeca heeft zich uit-
gesproken tegen het voornemen
van de carnavalsvereniging De
Winkbülle om twee grote carnavals-
bals te weten 'Ezelkesbal en op-
tochtbal' in de garage van Canton
Reiss, omdat de stadsschouwburg

Tijdens een eerste bespreking van
de stadscarnavalsvereniging 'De
Winkbülle', met het bestuur van de
Heerlense horeca-afdeling en het
gemeentebestuur, is men tot deze
afspraak gekomen. De horeca-ondernemers vinden dat

er sprake is van para-commercialis-
me als de bals in de garage gehou-
den worden en ze spreken ook van
het scheppen van een precedent als
de gemeente toestemming geeft
voor de carnvalsbals."Ook andere
verenigingen kunnen dan gebruik
maken van de garage voor grotere
festiviteiten.

Precedent

Proficiat Raad Onderbanken met
uw compromissen!
Nu nog een compromis voor de aan-
vliegroute van de vliegtuigen die
vliegen voor onze vrijheid. Deze
vrijheid hebben wij teruggekregen.
Maar het heeft ons wel offers ge-,
kost. Er is veel bloed voor vergoten,
laten wij dit niet vergeten.
Ons compromis bestaat uit het vel-
len van alle bomen die er op de aan-
vliegroute staan om dat gebied dan
weer direct te beplanten met jonge
kerstbomen. Na zeven a acht jaar
kunnen wij ze dan weer in onze wo-
ning gebruiken met Kerstmis. En
alle problemen die de affaire met
zich mee bracht zijn hiermee voor-
goed uit de wereld geholpen.
Laten wij hopen dater nooit een on-
geluk gebeurt op de aanvliegroute
omdat er te hoge bomen staan. Be-
kijk de ravage in Schotland maar
eens. Dan zie jewatvoor rampzalige
gevolgen het neerstorten van een
vliegtuig kan hebben. Welke tegen-
stander van het rooien van deze te
hoge bomen wil dit op zijn geweten
hebben?
De piloten die hier vliegen hebben
het al zwaar genoeg. Laten wij hen
verlossen van die te hoge bomen.
Dit is een verzoek van een ex-oor-
logsvrijwilliger derKoninklijke Ma-
rine Luchtvaart Dienst.

KERKRADE M.J. Quaden

In gesprek
Hoge bomen

PvdA stelt vragen aan GS

Deskundige van
bewoners niet
in projectgroep

In verband met toename ongeregeldheden

Politie patrouilleert
vaker in kern Bocholtz

De eerste bespreking vlak voor de
kerstdagen van de Heerlense carna-
valsvereniging met de gemeente en
het bestuur van Horeca Nederland
afdeling Heerlen heeft tot resultaat
gehad, dat dehoreca-leden opnieuw
bijeen komen om deze situatie te
bespreken. Burgemeester Van Zeil
zal tijdens die vergadering het
standpunt van de gemeente nog
eens uitleggen. De gemeente heeft
geen bezwaar tegen het carnaval in
de garage.

exposities
HEERLEN
»i* Offer. Werk van An-
h' Stan ans-T/m 151. open dag. 9-21
v> a,eriJ- Raadhuisplein. Werk
..."-17 ~ wehrens. T/m 8/1, open di t/mL ' Akei -r' za en zo 14-17 uur. De Spie-
V U|endixraat 40- Werk van Ingeborg
F"". Cr. T/m 12/1- Thermenmu-l^B/i „"ovaUumstraat 9. Jan Stuyt.

17 Uur di vr 10-17uur, zaen zo

KERKRADE
.:">. Th» °Bh Anstel. Kasteel Eren-

*° Ui?' 'Natuur. T/m 4/1, open za
k uur.
HOENSBROEK
U^fijen JS^nsbroek. Foto's van Hans
it ARn urn 30/12' open daB- 13.30-17ll> T/m ,Snk- Werk van stan Cau-,>k,p" 15/1, open 9-16 uur. Biblio-
V p:oor Schleidenstraat 39. Werke 1 do mermans- T°t 15/1. open ma,
I .._ 8 uur.di en vr 10-20 uur.

VOERENDAAL
'CWs B u,5- Werk van Jacqueline
'"HÏ od u Kees Verhoeve. T/m 31/1,°l 6 3n dagen 8.30-12.30 (di ook
fc . UJu UUr)

AMSTERADE
tyjü?' WertCr,Jnsßeckers, Hoofdstraat
ÏTr?* Ahr<r ,Van Marlies Prieckaerts,

8/l,on lel en To Crijns-Beckers.
Fc r... "do t/m zo 14-17 uur.

SITTARD
Vr«i.,Vt4, 1"* (»i^ÏÏWeB 86. Werk van NashV^mèfï?"1*1'- T/m 31/12. Werk van
%*? 12-17 Van4/1 Vm 28/1-ODen do
vf i.SHarv, U.ur K"tzraedthuis. WerkC°l7 u êleers- T/"> 7/1. open di t/m
V^l.Gr,.: Men zo 14"17 uur. Den
V,4*9 niß"lZenstraat 27. Tempelschat-
K d' Vm aanwinsten. T/m 22/1,£* vrn vr 10-17 uur, za en zo 14-17

bioscopen
HEERLEN
>o|i'. "'Uow, dag. 15 18.15 en 21 uur.
Jt^^Noged, dag. 16 19 en 21.30
!'"»: r "addertjes, dag. 14.30 uur. Ma-

-30 "^«ejuice, dag. 15 17 19.15 en
:b3O iRU,r_ H5: Moonwalker, dag. 14.30
f fUu?5 en 20.45 uur. Who framedRo-al 3n ' da8 14 16-30 17-45 19 2015
?'6uu ui.r- Frank en Frey- dae-1415JC»:': PIPPi Langkous, dag. 14 en 16
P.i\ Ul

, '"8 to America, dag. 14 16 18.45
< «eifiï le Hard- daB- 1815en 21 uur-"'n»,' mhuis De Spoel: De sneeuw-»sm. Wo 15 uur.

SOESBERG
d. da Beetlejuice, dag. 20 uur. Die

6- 22.15 uur. Bambi, ma 18 uur.

De PvdA stelt daar temeer vraagte-
kens bij omdat het college wel een
deskundige van het SSO heeft toe-
gelaten in die projektgroep.

KERKRADE - De statenfraktie van
de PvdA vraagt zich af waarom GS
een deskundige geweigerd heeft,
die door de bewoners van de wnk
Hopel was aangewezen voor de pro-
jectgroep, die de problematiek be-
studeert van de vervuiling van het
oude Laura-terrein.

Van onze verslaggever

Problemen
De Winkbülle hopen op een positie-
ve uitslag van de vergadering. De
garagevan Canton Reiss is het enige
alternatief dat zij hebben voor de
grote carnavalsbals. „De eigenaar
van de garage heeft echter toestem-
ming gegeven onder uitdrukkelijke
voorwaarde dat niemand er be-
zwaar tegen zou hebben. Als de ho-
reca van Heerlen dus nee blijft zeg-
gen, dan zitten we in de proble-
men," aldusFrits Pelt van de Wink-
bülle.

In een brief aan GS informeert de
PvdA naar de reden van deze han-
delwijze. Men vraagt GS tevens om
in de toekomst geld beschikbaar te
stellen voor ondersteuning van de
bevolking (onder andere door des-
kundigen).

ste'«Jk Zuid-Limburg

achten over bezorging
tut. (739881)

Heerlen: 739911
(cheT-loonen

rf9loredactie) S 425335

,eur Heerlen)

* ojHo'lman
HCR422345
* ?l4B76liakkers

r Kerkrad* «5506
Camp

Amok in
hotel

MAASTRICHT - Een 20-jarige
man heeft gisteren kennis kun-
nen maken met een Maas-
trichtse politiecel nadat hij zich
in een hotel in het stadsdeel
Wyck agressief had gedragen
ten opzichte van gasten en per-
soneel. Daarbij viel een vrou-
welijke gast van een barkruk
en liep een ober een schaaf-
wonde op aan de hals alsmede
een gespleten bovenlip. Uitein-
delijk lukte het enkele perso-
neelsleden de man naar buiten
te werken. Deze maakte zich
snel uit de voeten, maar kon
een uur later door de politie in
de Helmstraat worden aange-
houden.

Van onze verslaggever
BOCHOLTZ - De politie gaat tij-
dens de weekeinden nóg intensie-
ver patrouilleren in de omgeving
van de Minister Ruysstraat en de
Nolenslaan te Bocholtz. Aanleiding
tot een verscherpte controle is een
toename van het aantal vechtpartij-
en, vernielingen en andere ongere-
geldheden. In betreffende straten
liggen de discotheken Caroussel en
Schmidt. Bezoekers daarvanzorgen
voortdurend voor overlast bij om-
wonenden.
„Op zaterdag- en zondagavond heeft
de omgeving rond de beide uit-
gaanscentra onze extra aandacht",

zegt een woordvoerder van de poli-
tie Simpelveld. „Er zijn zelfs pa-
trouilles in burger. Maar het is alsof
de jeugd het ruikt als de politie in
aantocht i5...".
Tweede Kerstdag was het ander-
maal 'raak' in de Minister Ruys-
straat. Een jongeman die op straat
zijn roes uitsliep, raakte nadat hij
weer enigszins op verhaal kwam,
slaags met enkele cafébezoekers.
De gealarmeerde politie nam drie
ruziemakers mee voor verhoor. Op
het politiebureau werd de zaak ge-
sust en kon het drietal weer vertrek-
ken.

Nick Schreuder, eigenaarvan disco-

theek Caroussel, stelt alles in het
werk om zo veel mogelijk ruzies te
sussen,maar ook hij staat in veel ge-
vallen machteloos. „Aan de ingang
staat een vrij brede portier. Hij con-
troleert scherp op leeftijd (beneden
16 jaar geen toegang) en iedere be-
zoeker moet bij het betreden van de
zaak zijn jas inleveren", zegt
Schreuder. „Op die manier neemt
men geen rotzooi mee naar binnen.
De meeste ruzies en vernielingen
vinden op straat plaats. Het is on-
mogelijk dat ik die jongelui volg of
achterna loop. Het schijnt alsof de
jeugd van tegenwoordig niet meer
zonder ruzie en vernielzucht kan le-
ven".

Kerkrade in Kerkrade ’ 833,50 netto."De stand
per 1 december 1988 is

’ 1.147.828,61.
OOSTELIJKE MIJNSTREEKREDACTIE: 739282

JOURNAAL
Ten slotte organiseert SJEK een de-
monstratie van verschillende spor-
ten. Neemt allen sportschoenen
mee, alsmede een gulden entree-
geld.

Het kerkbestuur van Terwinselen
nodigt op nieuwjaarsdag iedereen
uit voor een receptie die gehouden
zal worden in het gemeenschaps-

huis aan de Schaesbergerstraat 27,
van twaalf uur tot halftwee.
Aansluitend wordt het nieuwe jaar
ingeluid met een feest met de 'Win-
seler Muzikanten.

Het traditionele nieuwjaarsfrüh-
schoppen in Bleijerheide zal op 1 ja-
nuari vanaf 12.00 uur gehouden
worden in de harmoniezaal aan

Bleijerheiderstraat. De muziek zal
daar verzorgd worden door het or-
kest 'Canonball'.

Onderbanken
Wie tussen de feestdagen aan de
deur van de Stichting Ouderenwel-
zijn in Onderbanken klopt, staat
daar voor niets te kloppen. Men is
namelijk op kerstreces en pas weer
vanaf 2 januari bereikbaar.

In verband met dereorganisatie van
de jongenstroepen start de gymnas-
tiekvereniging 'Vlug en Lenig' met
een geheel nie'we groep: jongens

van 4 tot 6 jaar. Deze groep zal spe-
lenderwijs met de grondbeginselen
van het turnen bekendgemaakt
worden. Op dinsdag9 januaribegin-
nen de eerste lessen. Het inschrijf-
geld is ’ 1,50 (eenmalig) en de con-
tributie bedraagt ’ 7,- per maand.
Voor informatie: 04492-3598.

Voerendaal
In Ransdaal wordt op vrijdag 30 de-
cember om 20.00 uur een groot
Kwajong Concours gehouden. Fan-
fare Les Amis Reunis, die het con-
cours organiseert, nodigt iedereen
van harte uit mee te kaarten.

Op 29 december zal er in buurthuis
Hopel een playbackwedstrijd ge-
houden worden voor kinderen van
6-12 jaar. De wedstrijd wordt geor-
ganiseerd door de stichting SCEW.
De aanvangstijd is 14.00 uur. Wil je
meedoen dan moet het liedje dat ge-
zongen wordt opgenomenzijn op de
A-kant van een muziekcassette. De
inschrijving kan nog tot donderdag
13.00 uur.

De opbrengst van de collecte ten
bate van het werk van de Neder-
landse Brandwonden Stichting was

De volgende activiteiten organi-
seert SJEK in Kerkrade. Op 28 de-
cember kunnen kinderen van 9-12
jaar mee met een excursie naar de
brandweerkazerne. Vertrek is om
13.45 uur en het kost ’ 2,-. Op 29 de-
cemberwordt er vanaf 11.00 uur een
speurtocht gehouden. Na afloop
staan er oliebollen klaar. Kinderen
vanaf 4 jaar zijn welkom. ledereen
betaalt een gulden om mee te mo-
gen speuren.
Op 4 januari is er een verrassings-
middag met voor elck wat wils. Het
begint om 14.00 uur en het kost fl,-.

oostelijke mijnstreek
Woensdag 28 december 1988 "17

" De leden van de werkgroep Pak'sLauraterrein op het braakliggendebouwterrein waar
de woningbouw is opgeschort vanwege de vervuiling die ook daar is aangetroffen. Van
links naarrechts: Hans van Hoof, AlexBlaney Davidson (secretaris) en Vic Snijders (voor-
zitter). Foto: FRANSRADE

" Bocholtz van uit de lucht gezien. Foto: DRIES LINSSEN

'Lief doen' werkt niet
meer: de beuk erin...

De waakhonden van de sanering van het Lauraterrein

Limburgs dagblad
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<j T Van onze medewerker JOHN BANNIER_ »Veel doelpunten, fraai handbal en een onver-
c|e h|e poulestand na de eerste dag. Tevreden verliet een van
(j e ele toeschouwers de Sittardse Stadssporthal na afloop van
ou °Peningsavond van de Limburgse Handbaldagen. De
ov erture in Sittard mocht er inderdaad zijn. Niet alleen dej^rwinningen van VGZ/Sittardia, 20-19 op Pees en 22-18 op
Mn " itserse TSV St. Otmar, maar ook de royale 30-17 over-
ig ninë van MAI Moskou op datzelfde St. Otmar, waarbij de
WiS,en voor een wervelende show zorgden, sprak tot de ver-ceiding.

Alain Strouken prof
in Belgische dienst

Roger de Vlaeminck helpt jonge Limburger aan contract

" ,Mijn eerste profcontract", toont Alain Strouken, met op de
achtergrond herinneringen aan de succesvolle periode, die
leidde tot de nieuwe status. Foto: PETER roozen.

„Behalve meneer Demeulenaere
was ook Roger de Vlaeminck pre-
sent bij de contractering", vertelde
de dolgelukkigeAlain Strouken gis-
teravond. „De Vlaeminck heeft mij
bij Mini Flat-Isoglass onderge-
bracht. Dank zij hem krijg ik vol-
gend jaar de kans om profwielren-
ner te worden. De Vlaeminck is de
nieuwe ploegleider van Hitachi
waarvan Claude Criquielion kop-

man is. Meneer Demeulenaere is
sponsor van die ploeg. In zijn stich-
ting, ASS, zijn ook de formaties Do-
mex en Mini Flat-Isoglass onderge-
bracht. Door bemiddeling van De
Vlaeminck kreeg ik een contract bij
Mini Flat".
De Belg JanBogaert wordt de nieu-
we kopman van de nieuwe Mini
Flat-Isoglass equipe. „Het is een
kleine ploeg met veel profdebutan-

MUNSTERGELEEN/WIELSBEKE - De jongeLimburgse amateurwiel-
renner Alain Strouken debuteert in het nieuwe seizoen in de profcatego-
rie. Alain Strouken, wiens jongere broer Patrick door bondscoach Piet
Kuys onlangs in de Nederlandse amateurselectie werd opgenomen, te-
kende gisteren ten huize van sponsor Demeulenaere in het Vlaamse
Wielsbeke een eenjarig contract bij de Belgische ploeg Mini Flat-Isoglass,
dezelfde formatie waarvoor afgelopen seizoen de nog steeds naar een
nieuwe werkgever zoekende Sittardenaar Peter Schumans uitkwam.

Alain Strouken, die in januari 21
jaar wordt, is daarmee Nederlands
jongste beroepswielrenner. De
voormalige nationale nieuwelingen-
kampioen (1984) reed de afgelopen
twee jaar bij de amateurs. „In 1987
won ik twee wedstrijden. Afgelopen
seizoen zegevierde ik geen enkele
keer. Wel eindigde ik een dertigtal
keer bij de eerste tien. In de Franse
etappekoers Midi Pyrenées reed ik
met de profs samen. Dat beviel me
zo goed, dat ik besloot zo snel moge-
lijk naar de beroepsrenners over te
stappen. Nu ik de kans krijg, moet
ik helemaal opnieuw beginnen. Bij
Mini Flat-Isoglass krijg ik de kans
om de nodige ervaring op te doen.
Ik heb er het volste vertrouwen in."

ten", zegt Alain Strouken. „Tien
renners waren reeds gecontrac-
teerd. Behalve Bogaert worden
Dexters, Van Camp, Cottenies,
Rooms, Vernie, Dusausoit, Dufrais-
ne, Vindevogel en Janseghers mijn
ploegmakkers. Er was nog één
plaats vacant. Vijftig renners kwa-
men daarvoor in aanmerking. De
keuze viel gelukkig op mij."

door bennie ceulen

Parijs-Dakar,
balancerend

tussen kapitaal
en bedelstaf

Zesdaagse Keulen
Thurau mag
rusten na

maagkrampen
KEULEN - Tijdens de slotfase
van de koppelkoers over 75 kilo-
meter, die het belangrijkste on-
derdeelvan de openingsavond in
de Keulse zesdaagse was, kreeg
Didi Thurau last van maagkram-
pen. Op doktersadvies mocht hij
van de jury vroegtijdig naar de

cabine. De Westduitser, die in
oktober zijn laatste wegkoers
reed en binnenkort ook als baan-
renner stopt, zal vandaag aan de
zijde van deBrit Doyle de strijd
voortzetten. Aan de zesdaagse in
Keulen nemen elfkoppels deel.
De stand: 1.Kappes-Hermann; 2. Clark-
Diehl; 3. op 1 ronde Tourné-De Wilde; 4.
op 2 ronden Thurau-Doyle; 5. Marki-
Günther; 6. Bolten-Giebken; 7. op 3 ron-
den Schlaphoff-Rellensmann; 8. op 4
ronden Ad Wijnands-Michel Cornelis-
sen; 9. Marcussen-Sawyer; 10. op 6 ron-
denNeumayer-Stumpf; 11.en laatste op
10 ronden Vaarten-Ilegems.
Bij de amateurs leidt het Duitse broe-
derpaar Manfred en Andreas Donike
vóór het Zwitsers/Belgische koppel
Meier-Hoolandt.Woensdag 28 december 1988" 19

MAIMoskou en VGZ Sittardia oogsten bewondering

Denderende start " Sittardia stelt de
doelverdedigervan het
Hongaarse Pecsi Munkas
op de proef.

Foto: PETER ROOZEN.

Het is nog niet bekend wie ploeglei-
der van het Mini Flat-Isoglass team
wordt. Strouken: „De kans is groot
dat Roger Swerts mijn baas wordt.

Alain Strouken maakt vrijwel zeker
in de Ronde van Sicilië zijn profde-
buut. „Het is de bedoeling dat we
aan een aantal kleinere etappekoer-
sen en de B-klassiekers deelnemen.
Een ideale leerschool."

Van onze speciale verslaggever
TUNIS - Gaston Rahier, parade-
paardje van Suzuki, geeft in de
monsterrally Parijs-Dakar ope-
ning van zaken. „Onze volledige
ploeg bestaat uit zevenentwintig
man; drie rijders, vier mecani-
ciens, vier Japanse ingenieursen
twaalf man in het vliegtuig. Op
de begane grond hebben wij
twee vrachtwagens en twee
auto's voor asstentie. Het is een
erg professioneel team, allemaal
jonge en gemotiveerde mensen.
Dat is nodig ook, want Yahama
en Honda hebbenzwaar geïnves-
teerd om ons uit het zadel te lich-
ten".

Drie 4x4 asistentiewagens, zes
Mercedesvrachtauto's en logis-
tieke steun vanuit de lucht moe-
ten de ambitie van teamleider
Jean Todt voeden. En die ambi-
tie is: winnen! „Als het kan met
de 405. Die heeft al alles op zijn
palmares behalve 'Le Dakar',
maar als het met een 205 mocht
lukken zul je ons niet horen
mopperen".

Dat is overigens niks met het-
geen Peugeot tegen de woestijn-
rally aangooit. In een poging om
het gevaarToyota, Mitsubishi en
Nissan te trotseren, heeft de
Franse auto-gigant een armada
uitgezonden van vijfenveertig
personen. Daaronder zijn Jacky
Ickx en Vatanen zeker niet de
minsten.

„Zon budget wordt gespreid
over een vol jaaren zolang ik zelf
genoeg verdien vraag ik geen in-
zage van de boeken. In de veron-
derstelling dat ik die zou krijgen
natuurlijk. Effe denken...ik schat
heel de zaak op enkele miljoenen
guldens".

Twee keer werd Gaston Rahier
winnaar van Parijs-Dakar op de
motor. Hoeveel geld zijn team in
deze rally stopt, weet de kleine
Belg niet bij benadering.

mers. Hij scoorde uit de meest on-
mogelijke hoeken.

4l in_
Wed "Poneerden de Russen in de
'krir. tegen St otmar> de waar"
Uit t^f gin8 gisteravond toch ook

GZ/<a
> de JUDüerende thuisploeg.

Vecjs öfttardia liet in de openings-
tak r'J

u teëen Pees een goede in-
NdÜ er en was in het slotduel
St. Xy avond tegen het Zwitserse

*
ar het koelbloedigst. Het

BfeSsi^n genot om te zien hoe ag-
de Ploeg van trainer Jo*s sPeelde.

Meerrian eens gingeen golfvan be-
Vlad.i g door de hal als de Rus
fiQfj~i|nir Michoeta een van zijn ka-

els afvuurde, de Zwitserse
teHd r soms hulpeloos achterla- Tegen Pees kende Sittardia een

sterke start en deHongaren, die wat
sloom uit de startblokken kwamen,
konden in de tweede helft het getij
niet meer keren al had VGZ/Sittar-
dia alle moeite met de offensieve
dekking van de Hongaren in de laat-
ste tien minuten. Tegen St. Otmar
ging de wedstrijd lange tijd' gelijk
op. In de slotfase, toen VGZ/Sittar-
dia alsnog zijn voorsprong leek te
moeten afstaan, gaf de betere condi-
tie van de thuisploeg de doorslag:
22-18. De Sittardianen bereikten
daardoor al de halve finales. Een
verrassende ontwikkeling, omdat er
algemeen vanuit werd gegaan dat
de Russen en Hongaren in poule A
de dienst zouden gaan uitmaken en
voor VGZ/Sittardia slechts een bij-
rol zou zijn weggelegd.

usittardia speler Lambert
'V581 ..Heerlijk zon duel. Er
l 6 vveriVOorimeerDathebJeinbei"n w 1

ri Jden kunnen zien. Het
Naru dan wel hard aan toegaan
S*ter „ e__ fair- Je ziet dan ook dat erSittajiehandbald wordt".

Zr)^s record international speel-
aZ?■}. tegen Pees als tegen Otmar

et nikT pot maar de lieveling van
Vi,i k was ongetwijfeld Sit-

nK'einste speler Leon Tur-

Handbalcijfers
?e o£s?/GELEEN - De uitslagen op
Handk ilingsavond van de Limburgse

"dldagen waren als volgt:

J?aiMn!!frdia-Pecsi 20-19 («- 6>

°trnar vn°^;_?totmar 3»"17 d 6" 8)
VGZ/Sittardia 18-22(10-11)

Mteg»??' Mai iv f rdia 2-4 <42-37>3'Peet, uskou 1-2 (30-17)

4StoL 1-0(17-30)
lmar 2-0 (35-52)

nrrava 2°-20 < 8-10>
Öröndt iUwWit 20-19 ( 7-12)

ö
aers 'ev-VenL 20-23 (10-12)

1 e
hst«nd:

Hoko^'X^L 2-3(43-40)
■C?ot,vaTrmva 2-3(40-39)1 fifondpU,"ï Blauw Wit !"0 (19-20)""aerslevlF 1-0 (20-23)

Was Auribault niet zon volhou-
der, dan had hij voor deze editie
niet kunnen rekenen op de gulle
steun van een plaatselijke Yaha-
ma-dealer. Die heeft hem voor
een spotprijs een motor ver-
kocht. Een 125 cc. Heel klein en
heel licht. lets dat eerder ge-
schikt lijkt om de verkeersop-
stoppingen rond de Eifeltoren te
ontspringen dan sporen door het
woestijnzand te trekken. Maar
hij is er gelukkig mee.
„Ze zeggen dat Parijs-Dakar een
kwestie isvan groot geld. Maar ik
heb alles te zamen aan 30.000 gul-
den genoeg. Jammer dat ik nog
voor driekwart van dat bedrag
een sponsor moet vinden om
aangegane leningen af te los-
sen..."

Overigens, de stad Tunis heeft
zijn blijdschap over de komst
van Parijs-Dakar duidelijk laten
blijken. Op veel plaatsen in de
stad werd de vlag uitgestoken.
Tunesië is voor het eerst in het
routeschema opgenomen, ten
koste van buurland Algerije, en
hoopt dat de veel bekritiseerde
tocht goed is voor de ontwikke-
ling van het toerisme in het
Noordafrikaanse land.

om zich te harden sliep hij de
hele maand december buiten. In
het tuintje achter zijn huis!

Wie exact weet wat zijn deelna-
me aan Parijs-Dakar kost, is de
Franse motorrijder Auribault.
Een naam die u waarschijnlijk
niks zegt, maar die als symbool
kan gelden voor die vele avontu-
riers die het met duizend gulden
sponsoring moeten stellen, die
weken vooraf aan hun voertuig
hebben gesleuteld en waar bout
en moer het begaven, een oplos-
sing vlochten met een stukje
koord.

Parijs-Dakar is een miljoenen-
spel. Dat besef je pas als je ziet
met welke middelen de grote
sponsors de onderneming van
vader Sabine steunen. Pioneer
Electric Corporatimon, Epson,
spaarkas Ecueuil, de Societe
Lotto, Tabak Rotnmans. Tiental-
len miljoenen „voor het plezier
om er bij te zijn".

Evenmin als bij Suzuki kan men
bij Peugeot een kostenraming
maken. Maar als Todt toch even
in zijn kaarten laat kijken valt
bijna iedere verslaggever achter-
over: het tienvoudige van het be-
drag datRahier zopas noemde!

GELEEN - Herschi/V en L heeft na
de eerste dag van de Limburgse
Handbaldagen in pouleB uitsteken-
de vooruitzichten op een plaats in
de kruisfinales. Na een moeizaam
bevochten gelijkspel op het Tsjechi-
sche Lokomotiva Trnava (20-20)
versloegen de Geleendenaren in de
slotwedstrijd Bronderslev IF uit
Denemarken met 23-20. Kwantum
Blauw-Wit, dat tegen Trnava een
voorsprong van acht doelpunten uit
handen gaf, kan vanavond voor
eigen publiek in sporthal De Haa-
men alsnog het tij doen keren. In de
afsluitende wedstrijd kan de ploeg
van trainer Guus Cantelberg wel-
licht ten koste van V en L alsnog
een plekje in dekruisfinales afdwin-
gen.

door ivo op den camp

fensie, bijna was er zelfs sprakevan
een man-to-man dekking, bracht de
sterke Geleense opbouwers Hamers
en Jacobs regelmatig tot wanhoop.
Bovendien bleek deTsjechische op-
bouwrij, met onder meer de twee in-
ternationals Vynuchal en Dojcak,
dermate trefzeker dat V en L bijna
constant tegen een achterstand aan-
hikte. Aan de andere zijde was doel-
man Peter Mesiarak, 103-voudig in-
ternational, een constante sta-in-de-
weg voor de V en L-schutters. Rust:
8-10.

Na de hervatting tapte de thuisclub
uit een ander vaatje. Met name Jan-
Willem Hamers kreeg het op zijn
heupen en bestookte het Tsjechi-

sche doel met onhoudbare schoten.
Vanaf de stand 11-11 ontspon zich
een zinderend duel met tot het eind-
signaal nooit meer dan een doel-
punt voorsprong voor een van beide
ploegen. Schitterende doelpunten
over en weer brachten de stand in
de slotminuut op 20-20. Met V en L
in balbezit zaten de enthousiaste
fans op het puntje van hun stoelen.
Gino Smits had het feest helemaal
compleet kunnen maken, maar mis-
te vrij voor de Tsjechische goalie.

In het vaak te harde slotduel tegen
Bronderslev IF, met name het zwak
fluitende koppel Haak/Koppe was
debet aan irritaties over en weer,
zette V en L na een moeizame begin-

Herschi/V en L
toont ambities

Kwantum Blauw-Wit geeft grote voorsprong uit handen fase alsnog orde op zaken. Na rust
(12-10) kwam de voorspong alleen
bij de stand 13-12 nog even in ge-
vaar. Daarna nam een zeer gecon-
centreerd spelende thuisploeg, die
vooral verdedigend zeer sterk speel-
de, het heft in handen en liep, onder
aanvoering van een uitblinkende
Wil Jacobs (tien doelpunten), uit
naar een 23-20 zege.

Herschi/V en L en Lokomotiva
Trnava lieten de ruim 500 toeschou-
wers bij tijd en wijle smullen van
prachtige staaltjes handbal. De eer-
ste helft was vooral van Tsjechische
zijde een demonstratie in modern
verdedigen. De zeer offensieve de-

De organisatie heeft besloten een
tijdstraf van 21 minuten voor fa-
voriet Ari Vatanen in te trekken.

Auribault kom jeniet dikwijlste-
gen. Meestal eindigt hij midden
in de nacht als de anderen al lang
slapen. De woestijn is voor hem
geen koninkrijk. Eerder een ver-
schrikking, zonder welke hij ech-
ter niet kan. Om zijn budget bij-
een te schrapen verkoop hij stic-
kers, T-shirts, tombolabiljetten.Miniware voor zware opgave

i e«rt V. ~ Miniware BSW uitSSe o n vanavond in de Haar-
-on_fasketbalweekf asketbalweek tegen de Sov-

Wel n f.^tiba Vilnioes uit Litou-wer Weertenaren stuiten danPlyinr
,
i
me

lfr °P de superspeler en. kampioen Sharunas
flWn« ls' die door diverse Ame-
Nrdt Profteams nauwlettend
>nstf.. ôlgcL Een andere zwareSn o , ler in de Poule is Mara-
et e\7i Chlcag°- Overigens ging

?ister^nement in Haarlem reedsij'tsla van start-
hel Av!;ne

0_.penmgsavond: Hapoel
d ,enka Joeoslavië 95-67;oane Bullets-Den Helder 67-69.

Kwantum Blauw-Wit viel van het
ene uiterste in het andere, maar trok
uiteindelijk tegen Lokomotiva
Trnava wel aan het kortste eind: 19-
-20. Met name in de eerste helft
speelde de Beekse ploeg een puik
spelletje. Daarbij profiteerde de
ploeg van trainer Guus Cantelberg
goed van de vermoeidheid bij de

/Tsjechen, die nog de wedstrijd te-
gen V en L in de benen hadden. Na
twintig minuten leidde Blauw Wit
zelfs met 10-2. Ook bij rust had de
Beekse formatie nog een geruststel-
lende voorsprong (12-7) al moet
doelman Jacques Josten daarvoor
wel regelmatig zijn in Nederland
onaantastbare klasse tonen.

Na de pauze raakte Blauw-Wit het
spoor helemaal bijster tegen Loko-
motiva. Binnen een mum van tijd
stonden de Tsjechen met 13-12 voor.■ Pas in de twaalfde minuut scoorde
de Beekse ploeg het eerste doel-
punt: 13-13. Daarna ontspon zich
een spannende strijd waarin de
Tsjechen Blauw Wit vooral mentaal
overtroefden. Bovendien bleek de
tSjechische coach Richard Matusek
over een sterke wisselbank te be-
schikken, die moeiteloos de eerste
garnituur kan vervangen. Dat voor-
al was voldoende voor de Tsjechi-
sche zege: 20-19. Trainer Guus Can-
telberg verweet zijn ploeg na afloop
een gebrek aan inzet.

" LONDEN - Autoriteiten hebben
vorig seizoen 6140 mensen in en
om de Engelse voetbalstadions ge-
arresteerd; 6542 fans werden uit de
stadions gezet. Dat blijkt uit een
onderzoek van de politie.

Eddie kan beter
laatste worden

OOST-BERLIJN -
Eddie 'The Eagle'
Edwards doet er be-
ter aan maar met af-
stand als laatste te
eindigen. Dat is het
ondubbelzinnige ad-
vies dat het Oost-
duitse blad Junge
Welt hem heeft gege-
ven. Vorig seizoen
trof de Britse

schansspringer nog-
al eens de Nederlan-
der Gerrit-Jan Ko-
nijnenberg in de
strijd om de laatste
plaats. Dat niveau
lijkt hij nu ontste-
gen.
Zijn stuntelige op-
treden tijdens de
Spelen in Calgary
maakten Edwards

een gewild object
voor allerlei uitingen
van reclame. Sinds
een langdurig trai-
ningskamp in Noor-
wegen reiken zijn
sprongen aanzienijk
verder. Zo eindigde
Edwards onlangs tij-
dens een wereldbe-
kerwedstrijd in Lake
Placid als 78e van de
83 deelnemers. „Dat
maakt hem een stuk
minder interessant
voor zijn geldschie-
ters", weet Junge
Welt.

Limburgs Dagbladsport

Zonder zijn vindingrijkheid zou
hij het ook niet halen. Een
staaltje: om de kosten voor ben-
zine te drukken, zuigt hij allere-
servoirs leeg van in de woestijn
stukgereden en achtergelaten
auto's en motoren. Op enige as-
sistentie kan Philippe nauwe-
lijks terugvallen. „Een plaatsje
afhuren in een camion om wat
wisselstukken te bergen, kost
een fortuin. De schurken... Ze
vragen tot 15.000 gulden voor
een kubieke meter".

Op het ogenblik is de sympathie-
ke Fransman aan zijn vijfde Pa-
rijs-Dakar bezig, „'s Nachts
vriest het tot tien graden", had
men hem bij zijn eerste deelna-
me gezegd. En wat deed hij? Hij
kocht prompt een slaapzak en

" Dit heeft de karavaan in de
eerstvolgende dagen, tot de
jaarwisseling, voor de boeg.
Dakar wordt pas op 13 januari
bereikt.

Turbo's Tobsport door dik bruynestyn



OCCASION
KERSTMARKT
SITTARD
Vanaf vandaag t/m zaterdag 31-12-1988
aanbiedingen voor de lagere 1989 prijzen
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] 3___ij._-______________jMl-^ 1
Occasions prijsklasse van

’ 10.000,-t/m ’15.000,-
Merk Model Type CC drs bouwjr 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 zilverrn.
Toyota Starlet SP 1.0 3-drs 08-85 blauw
Volvo 340 GL 14 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 SDX 1.0 3-drs 03-86 zilv.Zwrr
Ford Escort L 1.3 2-drs 04-85 rood
Volvo 343 Winner Spec. 1.4 3-drs 01-86 wit

i XlmW—.^^m9^: _^—,

Occasions prijsklasse

’ 15.000-t/m ’ 20.000-
Toyota Carina II 2.0 4-drs 01-85 rood
BMW 316 18 2-drs. 03-85 rood
Citroëen BK 14E 1.4 5-drs. 09-86 blauw
Ford Sierra Laser 2.0 3-drs. 01-86 wit
Ford Orion L 1.6 4-drs 05-85 blauw
Mazda 323 HB LX 1.3 3-drs 03-86 blauwm
Suzuki SJ 413 HJX 13 3-drs 07-86 wit. 1

i-f~~ ,__Ll_fflM_^________^g-■ -~

Occasions prijsklasse

’ 20.000 of hoger en
demonstratieauto's
Toyota Hi Ace comm 1 D, 2.4, 07-87, zilver M
Honda Integral 1.5 5 drs., 06-87, goudm.
Nissan Laurel SXL, 2.80, 4 drs., 03-87, beige

VERKOCHT
Ook hebben wij veel keuze in de prijsklasse
tussen ’ 5.000- enf 10.000-
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

vloertegels
15 m2superkwaliteit in vele kleuren en grote maten. 5 of

10 jaar garantie mcl. superlijm en voegsel.

’1500,-
-franco huis

marmervloertegels
beige en wit

vanaf ’ 69,50 p.m 2
tussen kerst en nieuwjaar

geopend

eurotegel
laanderstraat 47, heerlen

tel. 045-715544.

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
Te k. ANTRACIETKOLEN
tel. 045-752819.
Sier- en KNALVUUR-
WERK, voorverkoop t/m 29
december, Bert Rekers,
Willemstraat 85, Heerlen,
tel. 045-726840.
Te k. wegens overcornpleet
Bosch VT 596 WASAUTO-
MAAT/DROGER ’ 350,-.
Bert Rekers, Willemstraat
85, Heerlen. Tel. 045-726840.
EETHOEK ’ 195,-; eiken
bankstel ’375.-; kl. tv

’ 200.-; slaapk. wit ’ 550,-;
mod. kast wit ’ 495,-. Kou-
venderstraat 208, Hoens-
broek.
Te k. mooie BEELDJES
heel goedkoop!! Ook grote
beelden, ml. tel. 045-228926.
Te k. eiken EETHOEK

’ 275,-; eiken bankstel
’225,-; eiken wandmeubel
’275,-, 045-415181.
Te k. MOTORMAAIER
merk Suf-Folk supercolt
i.g.st. ’175,- Elsterweg 3,
Ophoven-Sittard, tel. 04490-
-16159 na 18 uur.
Te k. FOTOTOESTEL 6x6
met 2 lenzen en meetzoeker
diaprojector 6x6 en klein-
beeld, tel. 045-218633.
Te k. ZONNEHEMEL
Beauty Sun, 10 lampen, te-
vens ledikant m. matras.
Alles 4/2 mnd. oud, samen
’llOO,-, de Ruyterweg 3,
Geleen.
KOELKAST 65,-; gastorn.
75,-; wasaut. 175,-; diepvr.
195,-; electr. fornuis 150,-;
Tel. 045-725595.
Te koop gesloten AAN-
HANGWAGEN afm. 1.75--1.10-0.6 mtr. z.g.a.n. tel.
04750-21109.

Nieuw Leather-look 3-2 zits
BANKSTEL nu ’ 875,-;
eiken salontafel met tegel-
blad nu / 189,- v. Veen Meu-
bel 045-415181.

Te k. mooi volglas AQUA-RIUM afm. 1,25 m lang,
hoogte 40 cm, diep 35 cm
met lichtkap, onderstel,
Eheim filterpomp, thermo-
staat, prijs ’ 275,-; Tel. 045-
-310012 (wo. t/m vrij. na 18
u.. za. gehele dag).

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Te k. INVALIDE-
STOELTJESLIFT voor
rechte steektrap, te bezich-
tigen 04405-1771.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
Overdekte CARAVAN-
fTALLING v.a. ’250,- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
Caravelair, Sprite en Eccles
model 1989 is er! Nu ook in
grijs interieur. BARTELS
Caravaning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade.044112-1870.
15.000 OPTI-BELT V-snar<
baar. Voor industrie, landb
Kerp, In de Cramer 31, Het
CARAVANS 1989. Vouw-
wagen: Alpenkreutzer, nu
met extra winterkorting tot
’830,-. Caravans: Burstner,
Hobby, Knaus. Nog enkele
overjarige modellen met
extra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts, Hoofdstraat 84,
Amstenrade, 04492-1860.
TE k. gevraagd TOURCA-
RAVANS. Contant geld.
Tel. 045-323178.

AARDAPPELEN, klei-
bintjes v.a. 30 et. p. kg, uien
5 kg v. ’ 2,50,wortels 5kg v.
f 2,50. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
Rode VOERWORTELS 25
kg v. ’ 6,-. Veendrick. in-
gang kasteel Amstenrade.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesoerg. 045-315921.

Deze aanbiedingen zijn
het hele jaargeldig.
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Op devalreep bij Edah:aanbiedin- champagne Baron Donat Koopmans Slaolie
genomflink mee te knallen en naarharte- brut of oliebollenmix flacon 1000 mi OQ
lust in te happen. Maar haalt uzewel snel demi sec pak^oogram yg oP =oP Vzf
in huis, want detijd dringtenbovendien, zo' fles 0,75 liter _m ~m éW\ ■- ~ . Goudreinetten llß-
voordelig als nu zult uze dit hele jaarniet 22^ /UK Krenten JQ ...... 175r J op=op \Êm mW mmw zak 200 gram i» op=op "f^ tas a 2 kilo \w KmJ
meer zien. —

Op Edah kan jerekenen. fB&fl
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag, 's morgens van 10 tot 12 en 's middags van 2 tot 4 kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506.

Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 31 december 1988. Zolang de voorraad strekt. A/

TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tanstoelen m. gar. 1045-
-418820.

en direct uit voorraad lever-
iouw en huishoudmachines.
grien. Tel. 045-716951.

' Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-in-
stall., video- stereo- audio-
app., ktv of computer de-
fektü! Garantie op de repa-
ratie. Geenvoorrijkosten en
korting op onderd. Bel di-
rekt. 045 726206.
Met spoed gevr. tegen ver-
goeding persoon in het be-
zit van aannemersdiploma.
Br. o. nr. 627 Limburgs
Dagblad. Baandert 16, 6136
ER Sittard.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Hartelijk dank aan autorij-
school HUGO MENNEN
Geleen voor prettige lessen
en slagen van mijn rijbe-
wijs. John Voets.
Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.

Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 83 talen op cass.

’65,-; (ook voor buitenlan-
ders) danslessen 21 div.

’ 100,-; Yoga of Aerobic op
cass. ’5O,- p.st. Tel. 070--638667/894545.

Koopje! Mooie PUCH
Maxi, bj. '84 en Kreidler
RMC bj. '84, tel. 045-243007.

!PIANO'S te koop va.. f 1500,- tevens pianover-
huur v. 1-36 mnd voor
f 600,-. pianohandel Wie-

" land, Rijksweg Noord 13,- Geleen, tel. 04490-54140.

"PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-

" ners, van 1 tot 36 mnd., voor
’600,-. Inl. 04490-45033.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

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

320.320.24
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut,. Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

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

Provinciebox ,
Waarom verre afstanden

als het ook zo kan! j
ledere provincie

zn eigen nummer.
Alle nummers
beginnen met

06-
-320.330

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

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

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

Love Line
Claire wist niet dat het zon
feestje was. Ze moest wel
meedoen, al wou ze niet.

06-320.320.61
Spetters

06-320.330.71
120kanjers p. d. 50 c p. m.

Ik kom direkt, ok? (50cpm),
Flirt-Linë 33 uniek! 06-
-320.320.33.

gSVOORDEEL
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Van onze medewerkerARNO RÖMGENS

JJMSTRICHT - Sportclub
~ e^'and. Een naam van een.."etbalclub die niet direct reac-
tief Zal °ProePen- Alles is rela-,3 maar met een beetje goede1 kan Biesland worden uitge-ePen tot Limburgs meest 'suc-

voetbalclub van de af-
rjopen maanden. De ploeg uitwet gelijknamige stadsdeel van

aastricht is als enig standaard-arn in de provincie nog zonder
air !fSpunt' "In Biesland is het, 'Jd kermis", zegt secretaris JoRomans.
tweeëntwintig punten uit elfe's, voetbalden de mannen

trainer Bert Snijders bij el-
-42 gr- Het doelsaldo is navenant:
* -». Biesland gaat dus fier aan
l. p in zijn klasse: de tweede
b'arsse A van de afdeling Lim-

rS- Een klasse waarin voorna-

Afdelingsteam uit Maastricht als enige zonder verliespunt

'Sportclub Biesland
viert altijd kermis'

meiijk tweede en derde teams
van clubs uit de Maastrichtse re-
gio uitkomen.

„Het succes isvrij makkelijkver-
klaarbaar," reageert secretaris Jo
Lomans nuchter. „In het verle-
den kwam nauwelijks iemand
trainen. Dan stonden slechts en-
kele spelers op de wei. Dat is de
laatste tijd drastisch veranderd.
Nu komt bijna iedereen. Daar-

door wordt een teamgeest ge-
schapen. Dat is mede deverdien-
ste van trainer Bert Snijders. De
oefenstof van deze oud-speler
van ons is zo gevarieerd, dat de
opkomst op de trainingen weer
goed is."

Biesland is een echte buurtclub.
Een vereniging uit een gemeen-
schap waar weinig jonge men-
sen, weinig kinderen, leven. De

club heeft daarom geen enkel
jeügdteam. Vier seniorenelftal-
len zorgen ervoor dat Biesland
wel degelijk levensvatbaar is.
Twee van dievier elftallen draai-
en aan kop in hun klasse. Het
succesvolle eerste elftal heeft ze-
ven punten voorsprong op de
voornaamste achtervolgers:
RKASV 2 en Sp. Caberg 2. De
spelers komen voornamelijk uit
de eigen wijk.

„Een enkeling heeft elders voet-
balervaring opgedaan. De mees-
te jongens hebben echter steeds
bij ons gespeeld," licht Lomans
toe. Die jongens zijn: doelman
Huub Bastiaans (30, hij speelde
in het verleden onder meer bij
SCG en Leonidas), Jeroen Moors
(20), Bèr Seegers (32, voorheen
MXC), Ger Berkers (30), Mare
van Nunspeet (20), Theo van der
Zweep (18), Bert Gunther (25)
Math (26) en Cor (27) Verhoef,
Harry Steijns (30), Maurice Her-
ben (25), Joop Moors (27), Marcel
Timmers (26) en Frank Tonnaer
(29).

Jo Lomans is er uiteraard van
overtuigd dat zijn club binnen
enkele maanden de kampioens-
vlag mag hijsen: „Maar bij ons
hangt de vlag altijd uit. Mochten
wij kampioen worden, en wie
twijfelt daar nog aan, dan zullen
wij extra de trom roeren."

Eenvan de nieuwefiguren,
\\^v°nden door Jean Bes-

Zweepslag-doorschiet-
I ">el °Ver vier banden; verza-

' l>* dc aangegeven zone
|Ue o rood' Dc teelbal volgt
\iinrietrokken liin over vier
I ''>orf en caramboleert met■ Dc tweede witte bal

l"a dc stippellijn even-
te Q' n 'let gebiedje rond rood
tenh lVeren len te blijven lig-
triQ0 Jean Bessems: ,J£en
ïga e„ bo-' met veel klosge-

NKin Rheden
St)i.V ~ e Nederlandse wieler-Sak "schappen worden in 1989,
l n EPKafgeloPen seizoen, in Rhe-setiouden. De amateurs strij-

Eaterdag 24 juniom de titel,
Sr d

's °P zondag 25 juni. Het NK
g25 i?168 wordt eveneens op zon-

Jtini verreden.

toto/lotto
I- ' H AttL.^eft 2irï ~.Bij de nationale sporttotalisa-
(3. de all

6en deelnemer aan lotto 51 ge-
ItD, Sezet n kruisJes °P de juiste plaats
R °*1 iie„ gelukkigekan een bedrag te-E>ftier Van f 313.836.30 bruto.E^J Pr■■ resultaten van lotto 51 zijn:.

'." ~i)%,0q.'1? 3 winnaars, ieder bruto
Kl» 'l llr?ftnde PriJs 142 winnaars ieder
» {3l 9n ' Vlerde PriJs 5.018 winnaars
Pi.r/5,0Ó Vl-ifde Pr'Js 68.167 winnaars

11itoto 51 ? evulde kolom op het formuliertj-l z>etals volgt uit: 1-2-2-1-1-1-2-3-
'Srt'^liik *,

Str'Jd: 20 2-9"13-26-27. Toegevoegde

Olympiakos
en AEK
bestraft

1 ih-^ÊKp corresPondent
ht! Ssie \ju ~ De disciplinaire com-
Cft SW Griekse voetbalbond
>.* n de ï?e straffen uitgesproken
Cs felu

A
bs Olympiakos Pi-

dj '8 van p aK- Athene naar aanlei-
Vu^ch ifni?sï ige ongeregeldheden
Verwed<=* cic weken geleden bÜ
$:4e tw 1J nin de stadions
SU oi^e "ebben voorgedaan.
kAie tv,. "mpiakos moeten de eer-*>iS «^Wedstrijden in de com-Cf>' In T ,een stadion dat
Ih,'dstar. ," kdometer van deV^rno^1, ?e dichtstbijzijnde,CltlPat? hjkheden bieden zichL>eSosfas H6O km) op de Pelo-
k V9hAtv ln Larissa (290 kilome-Athene).
W.^ hpL.C tlerawfrWedstriJd Olympiakos-C^olit,J 10n (1-2) was het tijdens
sCe Jeu P̂treden teëen rebelle-

oD«„ ge suPPOrters tot ern-ii,Sp w
°otjes gekomen, in het

ÖLgel aan ïVan kolossale vernie-
C^isch%*e_.interieur van het
Cv De <Lh j ? werden aange-

kehd ;^ade bedroeg toen om-
K\ n f 70000°-
ik 'Bens 0)het t,iv!;Vmpiakos !ag de schuld

L. die u]t helemaal bij de poli-
k had enproportioneel ge-
ÏV^ge r !?angewend om 'enkeler^etl' o! H aaiers tQt de orde teKh 2jrl cllsciPl|naire commissie
'K^tvpr met onder de indruk
VOl ver!,?1 en achtte Olympia-%tenerantwoordelijk voor de in-

e2elriQ}[^nT/VSn, d was de boot ookJiakosllbekerwedstrijd AEK-
Ük Pk, L0- In het stadion van
üp JJ^fdelphia werden even-

wicht SCnaal vernielingen

Serie extra moeilijke figuren voor profcircuit kunststoten

Jean Bessems vindt
'superballen' uit

" Jean
Bessems
steekt de
handen uit
de mouwen
voor het
professionele
kunststoten.

door harry muré
ULESTRATEN - Net zoals Raymond Ceulemans een paar jaar
geleden de definitieve stoot gaf tot invoering van het professio-
nalisme bij de driebanders, maakt nu wereldkampioen Jean
Bessems zich sterk om het kunststoten als beroepssport van
de grond te krijgen. Ceulemans, gesteund door het gros van
zijn medestrijders (Dielis, Kobayashi), had de wind in de zei-
len, die meteen gehesen werden aan de financiële 'mast' van de
Zwitferse firma Delsa Systems en de Westduitser Werner
Bayer.

Na "het recente WK in Oostenrijk
kregen ook de kunststoters van de
Europese biljartbond permissie om
op de professionele toer te gaan.
„Een geweldige doorbraak, maar
het betekent niet dat wij nu ook
meteen als profs aan de slag kun-
nen," relativeert Jean Bessems. „Er
moet een organisatie worden opge-
bouwd, er moeten sponsors komen
en de formule van het wedstrijdsys-
teem vereist een ingrijpende wijzi-
ging."

Dat laatste is vooral een zaak van de
spelers zelf. „Je kunt niet zeggen:
we beginnen volgend jaareven met
een profcircuit. We hebben niet
eens een systeem dat zich daartoe
leent. Normaal werken wij een pro-
gramma van 68 figuren achter el-
kaar af. Dat levert een kampioen op
- degene die het hoogste puntento-
taal behaalt - , maar het competitie-
element ontbreekt."
Ceulemans en consorten kenden
dat probleem niet; die speelden al-
tijd al echte partijen tegen elkaar.
Bessems: „Kunststoten als prof-
sport heeft alleen een kans als we
met sets volgens k.0.-systeem gaan
spelen, man tegen man, net als bij
hetdriebanden. Wij, de spelers, heb-
ben een aantal plannen ontworpen
waarmee we experimenteren."

Speciaal voor het toekomstig Euro-
pees profcircuit heeft Jean Bessems
zelf een handvol nieuwe, spectacu-
laire figuren uitgevonden. „Ik heb
er een paar bedacht en op papier ge-
zet."
Een aantal van die 'supperballen-
merk-Bessems' wordt deze week in
Ulestraten " uitgeprobeerd tijdens
het driedaagse internationale toer-
nooi met onder meer Raymond
Steylaerts, Jan Brunnekreef, Léon
Corin, Norbert Schmidt en nog een
handvol Europese toppers. Het
toernooi in café Walk-Inn duurtvan
heden tot en met vrijdag.
Jean Bessems: „Ik hoop dat er vol-
doende publiek komt. Het is erg be-
langrijk om te weten hoe de kijkers
reageren op de nieuwe formule. Als
het tegenvalt, moeten we bijstellen.

We kunnen wel van alles verzinnen
om het spel interessant te maken,
maar het moet ook aanslaan."
Kunststoten, waarbij de acteurs een
reeks 'moeilijke' ballen maken, is
spectaculair om te zien. „Maar qua
competitie gebeurt er eigenlijk
niets. De toeschouwers zitten vier
dagen te wachten totdat de kam-
pioen bekend is. Er is te weinig di-
recte spanning, het is veel te lang-
dradig. Het publiek wil meteen van-
af de eerste dag een winnaar en een
verliezer zien, Becker verslaat
Lendl, ofBoulangerklopt Kobayas-
hi."

Jean Bessems ('Ook Léon Corin
draagt veel ideeën aan) heeft een
systeem bedacht met acht reeksen
van tien figuren. „Omdat het huidi-
geprogramma slechts 68 figuren be-
vat, moesten er 12 nieuwe bijko-
men. Daarvan heb ik er een aantal
ontworpen, heel leuke ballen." Voor
de start van een partij wordt via lo-
ting vastgesteld welke serie van tien
stootbeelden op tafel komt. Elk fi-
guur is, naargelang de moeilijk-
heidsgraad, gehonoreerd met een
aantal punten. De speler die de
meeste punten scoort, wint de set.
„Als een speler een paar stoten mist
en zijn puntenachterstand wordt te
groot wordt, kan zon set heel vlug
uit zijn. De beslissing is gevallen, de
laatste stoten hoeven dan niet meer
uitgevoerd te worden." Drie gewon-
nen sets betekent partijwinst en een
plaats in de volgende ronde.

Jean Bessems verwacht dat het
nieuwe systeem verkoopbaar is.
„Eenfavoriet kan al in deeerste ron-
de sneuvelen, er staat meteen wat te
gebeuren, er is sensatie mogelijk."
De Keerdenaar, die dit seizoen alle
titels won die er te winnen waren,
heeft voor het experimentele toer-
nooi Ulestraten als locatie voorge-
steld wegens de centrale ligging en
goede accommodatie. „De tafels in
Walk-In zijn prima, al zullen de la-
kens het zwaar te verduren krijgen.
Die hebben veel te lijden van het
kunststoten." Dank zij gelegen-
heidssponsor Frans Nelissen van de

9nuua Ltuuit (rechts), die voor geen geta te koop is'zoalszijn voorzitter bij AC Milanzegt, hoopt
zaterdag te kunnen aantreden tegen Sampdoria.

■ Ford-garage in Maastricht kunnen
1 de virtuozen van het artistieke bil-

' jartenzich drie dagen ongeremd uit-
leven in verwoestende piqués en

" massés. „We hoeven niet bang te

' zijn voor een putje of kras in het la-
ken. De kosten zijn gedekt en er is

' ook nog wat geld over om de deelne-
mers behoorlijk te ontvangen."

Wie straks het kostenplaatje voor
het Europese profcircuit gaat invul-
len, is een groot vraagteken. „Over
geld is nog niet gepraat. Dat is in
eerste instantie een zaak van de
Europese biljartbond. Gaan er zich
sponsors aandienen en hoe is de in-
teresse van de TV-stations?" Het
plan voor de Grand Prix-reeks om

de Europacup is in principe uitge-
stippeld. Er komen met ingang van
1990 zes toernooien. Barcelona, We-
nen, Parijs en Antwerpen hebben
zich kandidaat 'gesteld. De twee
overige GP's zijn toegewezen aan
West-Duitsland (waarschijnlijk Es-
sen) en Nederland (mogelijk Rotter-
dam).

AC Milan-baas Berlusconi geeft Barcelona antwoord

'Gullit niet te koop'
ROME - AC Milan-baas Silvio Ber-
lusconi heeft een aanbodvan Barce-
lona om Ruud Gullit over te nemen
beslist van de hand gewezen. Ber-
lusconi zei gisteren in het blad Ga-
zetto dello Sport, dat hij onlangs is
opgebeld door Juan Gaspart, de vi-
ce-voorzitter van Barcelona, met de
vraag ofde Italiaanse kampioen wil-

de onderhandelen over een mogelij-
ke transfer van Gullit naar Spanje.
„Ik heb hem hetzelfde antwoord ge-
geven als afgelopen zomer, toen
Gaspart informeerde naai- Marco
van Basten. Ik heb gezegd, dat Gul-
lit niet te koop is. Voor geen enkele
prijs. Ook niet zal worden geruild
tegen welke spelers dan ook", aldus
Berlusconi.
Barcelona, dat via zijn oefenmeester
Johan Cruijff dit seizoen al voor ka-
pitalen inkocht zal het derhalve op
de sinds het Europees kampioen-
schap nog aantrekkelijker gewor-
den Nederlandse markt voorlopig
moeten doen met de vergaande be-
langstelling voor international Ro-
nald Koeman.
Gullit, die al geruime tijd is uitge-
schakeld door een blessure, zei zelf
in het interview te hopen zaterdag
weer in actie te kunnen komen,
wanneer AC Milan aantreedt tegen
Sampdoria, de nummer drie van de
ranglijst. „Ik voel me als een gewon-
de leeuw, en dan ook nog een ge-
kooide", verwoordde Gullit zijn gre-
tigheid.

" NORWICH - Arsenal heeft voor-
lopig een dag mogen genieten van
de eerste plaats in de Engelse Lea-
gue. De koppositie kwam dinsdag
weer in handen van Norwich, dat in
de enige wedstrijd van de dag met
2-1 won van nummer laatst, West
Ham United. Norwich heeft nu 36
punten, twee meer dan Arsenal dat
een wedstrijd minder heeft afge-
werkt.
Voor ruim 17.000 toeschouwers
scoorden Dale Gordon en Andy
Townsend voor Norwich in de 53e
en 60e minuut. Ray Stewart zorgde
via een strafschop negentien minu-
ten voor tijd voor de tegentreffer.
Stand aan kop van ranglijst: Nor-
wich City 18-36; Arsenal 17-34; Li-,

verpool 18-28; Millwall 17-27; Ever-
ton 17-27; Coventry City 18-27; Der-
by County 17-26; Southampton 18-'
26.

" WEERT - Zondag 8 januari hou-
den de Limburgse voetbalscheids-
rechters " een toernooi in sporthal
Leuken/Weert. De deelnemende
acht groepen zijn verdeeld in twee
poules van vier. Poule A: De Mijn-
streek, Sittard-Geleen, Maastricht
en Horst-Venray; poule B: Kerkra-
de, Weert, Roermond en Venlo. De
wedstrijden duren 20 minuten. Af-
trap 11.00 uur.

" ROTTERDAM - De rol van Gé-
rard Kerkum bij Feyenoord is uitge-
speeld. De Rotterdammer trok zich
dinsdag met onmiddellijke ingang
terug als voorzitter van de Stichting
Betaald Voetbal Feyenoord. Vorige
week verloor hij reeds zijn positie
als lid van deraad van commissaris-
sen van de NV Stadion. Het bericht
van Kerkums vertrek werd bekend
gemaakt door Hans Kraay. De alge-
meen directeur van Feyenoord wil-
de verder geen commentaar geven.
Kerkum zelf onthield zich eveneens
van tekst en uitleg. Duidelijk is wel,
dat Feyenoord geen gebruik meer
wenste te maken van de diensten
van oud-voetballerKerkum.

GRANVILLE - Igor Koifman
heeft zijn jeugdwereldtitel dammen
geprolongeerd. De veertienjarige
Sovjet-dammer heeft na de zevende
ronde van de titelstrijd in Granville
een voorsprong van drie punten op
zijn naaste concurrenten. Van Leeu-
wen en Wiering, gedeeld vijfde, zijn
met nog een ronde te gaan de beste
Nederlanders.

l

Prima start springconcours Weert

Rob Ehrens op
bekend terrein

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

WEERT - Het nationaal springcon-
cours van Weert in hippisch cen-
trum De IJzeren Man is uitstekend
van start gegaan. Niet alleenin spor-
tief opzicht met een overwinning
van Henk van deBroek en een twee-
de plaatsvan Rob Ehrens, maar ook
qua publieke belangstelling mag de
organisatie niet klagen. Op deeerste
dag van het evenement, dat van-
daag en morgen ook nog plaats-
vindt, waren de tribunes de hele dag
bezet.

In de openingsrubriek waren de
drie eerste plaatsen voor Limburgse
combinaties weggelegd. Na barrage
wist Marcel Dufour uit Grathem
met Why Not de eerste plaats te ver-
overen voor de thuisrijdende Rob
Ehrens en Emiel Hendrix uit Baar-
lo. Met het paard Winnetou haalde
WeertenaarEhrens een van zijnvele
beloftevolle viervoeters van stal
waarmee hij gedurende dit evene-
ment uitkomt. Daarnaast zal hij de
meer geroutineerde Expo-paarden
van Henri Beekmans voor het eerst
in een wedstrijd uitbrengen.
In de experimentele 1.35 meter ru-
briek, waarin de Limburgers geen
rol van betekenis speelden, ging de
overwinning zonder barrage naar
Bert Romp. Parcoursbouwer Theo
van Vugt had hier met zijn traject
duidelijk ook misgekleund, maar
voor hem is deze extra rubriek wen-
nen. Ook de 1.40 meter rubriek met
ingesloten barrage was goed aan de
maat gebouwd, maar hier wisten
toch meer combinaties tot de barra-
ge door te dringen. Snelste was
Henk van de Broek uit Sevenum
met zijn paard Galloway voor Eric
Willem Geeroms uit Weert en Willy
van de Ham uit Lanaken.
Met Expo Softtone plaatse Ehrens
zich met zes andere combinaties
voor de barrage van het 1.50 meter
springen. Lange tijd zag het er naar
uit dat hij het resultaat van de aan
de leiding gaande Wout Jan van de
Schans zou verbeteren. Qua tijd
lukte dat inderdaad, maar veler te-
leurstelling ging Softtone op de
laatste hindernis in de fout. Met de
snelste tijd werd Rob Ehrens daar-
om derde achter Wout-Jan van de
Schans (die eerste werd) en Tanja
Kommers.
Uitslagen:
1.30meter: 1.Marcel Dufour met Why Not,
foutloos in 35.30; 2. Rob Ehrens met Winne-
tou, foutloos in 38.14; 3. Emiel Hendrix met
Optiebeurs Royal Class, foutloos in 38.37.
1.35 meter: 1. Bert Romp met Angolan,
foutloos in 71.00; 2. Henk van de Pol met
Ambrosius, 4 fouten in 60.96; 3. Dave Maar-
se met Olympic Soufleur, 4 fouten in 64.77
1.40meter: 1.Henk van de Broek metGallo-
way; 2. Eric Willem Geeroms met Fantast
IJ; 3. Willy van de Ham met Ralme Z.
1.50 meter: 1.Wout-Jan van de Schans met
Valeur D, foutloos in 33.73; 2. Tanja Kom-
mers met Super Mossel P.D., foutloos, in
40.93; 3. Rob Ehrens met Expo Softtone, 4
strafpunten in 30.60.

Werdekker terug
naar Willem II

TILBURG - Hans Werdekker zal de
rest van het seizoen uitkomen voor
Willem IL Door de terugkeer van de
verdediger naar zijn oude club pro-
beert de Tilburgse formatie de per-
soneelsproblemen op te lossen.
Werdekker, die bij Ajax niet verder
dan de bank kwam, gaat op huurba-
sis bij de staartclub uit de eredivisie
voetballen. Willem II heeft een optie
tot koop op de 29-jarige speler. Wer-
dekker vertrekt op 5 januariop trai-
ningsstage met de Tilburgers. Afge-
lopen zomer werd hij na eenjaar be-
roepsvoetbal bij Willem II aan Ajax
verkocht.

Zwemfeest in
Maastricht

en Kerkrade
MAASTRICHT - Vanaf vandaag zal
voor de derde keer in successie de
internationale KLM Swimm Meet
worden gehouden. Evenals in het
verleden zullen de activiteiten ge-
spreid worden over het Maastricht-
se zwembad De Dousberg en het
Kerkraadse zwembad dr Pool. In
beide baden worden in de morgenu-
ren de series gezwommen; de fina-
les zijn 's avonds vanaf 18.00 uur in
Maastricht.
In totaal hebben 450 zwemmers en
zwemsters voor het driedaagse eve-
nement ingeschreven. Ze zijn af-
komstig uit Nederland, Zweden,
Amerika, Portugal, Engeland, Duit-
se Bondsrepubliek en Luxemburg.
Er wordt zowel een A- als B-finale
op het programma gezet.
Nieuw bij deze wedstrijden is, dat
de drie beste verenigingen geldprij-
zen winnen van respectievelijk dui-
zend, zeshonderd en driehonderd
gulden.

Soepele start
volleyballers

APELDOORN - De Nederlandse
volleyballers zijn de zestiende editie
van het internationale toernooi van
Dynamo in Apeldoorn uitstekend
begonnen. De ploeg van bonds-
coach Arie Selinger wees Oost-
Duitsland resoluut terug: 15-8, 15-
-10, 15-9.

Minder goed verging het het Neder-
landse damesteam, dat desondanks
op een verdienstelijke ouverture
kan terug zien. De dames van
bondscoach Pang openden met een
nederlaag in vijfsets tegen de DDR:
12-15, 15-12, 15-12, 14-16, 9-15. Ver-
volgens verloren zij een warrige vijf-
setter tegen Cuba: 8-15, 15-6, 1-15,
15-12, 7-15. De Oostduitse dames
veegden de vloer aan met Olympia
(3-0 via setstanden 15-4, 15-7, 15-12).

De heren van Cuba, op papier de
zwaarste tegenstander van het
Oranjeteam en vorige week winnaar
in Haarlem, hadden geen kind aan
het team van de organiserende ver-
eniging Dynamo en zegevierden
met 3-0 (15-10, 15-5, 15-1). Nader-
hand won Cuba ook met 3-0 van
Finland: 15-2, 16-14, 15-8.
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Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.
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OVERLIJOENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptiiden ziin óók mogeliik

FINANCIERINGSKANTDOR

IÜ9I
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000»

Dp 22 dcc. 1988 is in het hu-
welijksgoederenregister bij
ie Arrondissementsrecht-
bank te Maastricht onder
nr. 12976 ingeschreven de
op 20 december 1988 voor
ondergetekende notaris
verleden akte van huwe-
lijksvoorwaarden tussen de
echtelieden Hubertus Ja-
cobus Tummers en Maria
Agnes Philippen, beiden
wonende te Sittard, Ach-
ter de Kerk 23.
Mr. Theo Gelissen
Notaris te Sittard,
Walramstr. 24.

Ondergetekende maakt be-
kend dat ter griffie van de
Arrondissementsrecht-
bank te Maastricht op 28
november 1988 onder nr.
012939 inschrijving heeft
plaatsgevonden in het hu-
welijksgoederenregister
van de akte van opheffing,
huwelijkvoorwaarden tus-
sen de echtelieden D.L.M.
Rooding en M.G.H. Roo-
ding-Franssen, beiden wo-
nende te 6301 CH Valken-
burg aan de Geul, Neer-
hem 26.
Mr. L.W.S. van deWeijer,
notaris ter standplaats
Maastricht.

Wir suchen für unser
Untemehmen

Elektroinstallateure
Heizung

/Gas/Wasser -
Installateure

Schreiner
Technische Zeichner

Firma Metenko
Jülicher Str.

212-218, D-5100
Aachen

Tel. 0949-241-166916
Montag-Freitag v.
8.30-16.30 Uhr.,

linß

ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).

Club PARIS. Ma. t'm vr.
i/a. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31 A Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Live - Live - Live - Live
Sex-Box

50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Het kan nog net! Gigantische kortingen tijdens C&A's
m^mb I JLmm\ __^^. 'H .B^ü i^^^_ _^^É i^fck H ij__H H H Ai HF ij__^^k. i^^^_ _é4H _ÜH^

Nog #"^.^^i^^^^^^^^^fe^^l^^l^^^^^to»_^I C&A! Duizenden en nog eens f 7« te|
u 25% en 40% korting bij de ’ 1 V .iHI^^^HSkassa. De voordeligste f ff H^^^^^P mW^m\\\\w A\\\\\m m\\Wa\\\\I - f f HP^^Hr .Js mmmWmW^LWWom\ bij C&A. ’ ’ M^ ~^^ M,"^s^H
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Tieners

50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers

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

Joyce
is heet

06

320.321.65
50 et. p.m.

Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
s zaterdags vanaf 20 uur.

Joyce
is ondeugend

06

320.321.65
50 et. p.m.

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

Joyce
is sexi

06

320.321.65
50 et. p.m.

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

KNALLEN SRUID GEHAKT

Per bak *9 ■5^CJ Kilo mWm*mw€mW
MAGERE MAGERE

HAMLAPPEN RUNDERPOULET
kho 8.98|k 10.90
EBEKNAK WORST 3.48

GRATIS HELE DOOS HAMBURGERS 7 AA
BIJ EEN DOOS FRIKAHDELLEN / MX
Op =Op 20 stuks ■■%J%0

Donderdag Koopavond ..__■--__■» mmm^'^^m^^mm^ WOENSDAG VANAF
(behalve inSittard) /^____________J I T *—^ \ 6.30 uur GEOPEND
HEERLEN: Heerlerbaan 106 # I _| \BRUNSSUM: Julianastraat 24 ,# "" I |W_ ■^""J AMBY-MAASTRICHT:
SITTARD: (Sanderbout): Veestraat 42 %Bi.K^bMi^U Lindeplein 1

Wie wil m'n vriendje wor-
den? Gay! Date! Live: 06-
-320.330.18 (50 et/m).

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

Privé bij MARK en Boy.
Tel. 045-223850. Na 14.00
u. Tevens escort.

Joyce
zit er bovenop

06

320.321.65
50 et. p.m.

DAVED + Boy. Boy's voor
Boys. Dagel. geop. v.a.
14.00 u. 045-326370.

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 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. 31 dcc. geop. 11-
-18 u. Wij wensen iedereen
prettige feestdagen.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.
Nieuw NOENDA + leuke
assistentes 12 tot 22 u.
Ook zat. 04492-5605.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975. __
Nobel-Escort
alles is mogelijk. Geopend
van ma.-vrijd. v. 14 tot 2
uur. 045-459597.
Selfkant MANNEKE.
02456-1053.
Bij privé-huis MICHELLE
staat ie??? De verrassing
van de kerstman. 045-
-228481.

G
A
V

Contact-club
Mannen, die op zoek zijn
naar een relatie kunt u be-
luisteren via

06-320.322.07
Discretie verzekerd 50 et.

Contact advertenties kun-
nen vandaag gratis opge-
geven worden tussen
12.00-17.00 uur

020-204998.

Diana Escort
045-215113/

320905/321038
ledere dag van 9.00 tot

02.00 uur.
Ook in het weekend.

Meester
Martin

Luister mee... naar wat
onderdanige slaven graag
met zich laten doen door
Nederlands bekendste

homomeester
06-320.323.05

50 et. p.m. Dag & nacht

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
jjjheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

Ook bij ons hangen de bal-
len in de boom.

De meisjes van

Club Bubbles
Rijksweg-Zuid 131, Ge-
leen. 04490-42313. Geop.
ma. Vm vrij. 10-24 uur, zat.
10-18 uur. Tev. meisje

gevr.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
Privé bij JOLANDA, iets
nieuws. Al va. ’ 75,-.
04492-3198.

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

Bel snel de
Babbelbox!

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

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen 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
En als zon lekker ding te intiem

wordt, neem je toch een lijntje metzn tweeën...
Babbellijn

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

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

06-320.330.03

iLosbjndixf stx mrt !"<"' "■ , . „v...,p-| ■

Ïbuurman-buurvrüuwf
| 06-320^3O^£_____^

Q6-32t^^2_l.._»______l
nofiirt ntooiKtiois fl iijoo. 1009 iq «'Dm

KATJA privé en escort
vanaf ’ 50,- van 11.00 tot
23.00 u. Tel. 045-423608.
PRIVÉ bij Anita. Ook zater-
dags. Tel. 045-352543.
PARADISO, Europaweg-
Nrd. 158, Landgraaf, 045-
-317032, ma. t/m vrijd. van-
af 14 u.

Topsex is 2 handen vj;06-320-325-2!
50 et p.m. 24 uur p. dag

Hardsex, keihard de lekkers06-320-325-3!
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
Privé ISA v. ’75,-; ook
zondag (zaterdag geslo-
ten). Tel. 043-214000.

Beleef het. Bel de
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et. p.m.

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

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

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

Club Nirwana
Exclusiv für den Hernn mit Niveau

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-457927
Leuk meisje welkom! *

!!! de Live-Afspree*
Bel: 06-320.320?
cpm) voor 'n !
vriend(in). _>
KIJKOTHEEK Vi*j
Leuke meisjes aai1
045-718067. Tev. *vraagd. j
Privé BETTY, lvor\
la, Petra, Chamilla*
Tel. 045-227734. >
Nieuw nieuw! ttr
vanaf 10 u., ooK?
zond. Tel. 045-72^?/
JUAN (mnl.) privé
cort vanaf 10.00 "'045-257283.

Sex bekenteniss^lNederlanders, luis^maar eens...
Sex

Bekentenis 5
06- j320.323.55;

lets te bekeniT
Bel onze tap?'
010-42970jj>

Sex Soci'
jonge mes

v.a. 18 jaar, "
320.321 >

A
2 shows per f

's nachts I'
320.321 {

Haagse &'
320.32ö>

Let it bc:*
320.324'
Kabinet k^320.324-

-50 cent per fl^


	Limburgsch dagblad no. 306 28.12.1988
	ergelding voor verbod import Amerikaans hormoonvlees VS belasten deel van invoer uit EG
	Laatregelen
	Gezondheid
	Cholesterolkliniek in AZ Maastricht
	Het weer BEWOLKT
	Huishouding
	Gratis bellen met de hele wereld...
	Uitgedunde Eerste Kamer achter invoering sofi-nummer Steenkamp vindt boycot slechte dag voor Senaat
	Rotzooi
	Voorlopige conclusie na onderzoek Inspectie Behoefte aan meer milieu – ambtenaren
	vandaag
	sport
	Door verhoging btu Run op waspoeder
	Lichte aardschok in omgeving Luik
	Gebruik alcohol in verkeer Jongeren geven goed voorbeeld
	strips en reportage Thijs Postma wil fotograaf overtreffen Luchtvaart-tekenaar heeft zijn ideaal bereikt
	Souvenirs
	Monnikenwerk
	Compleet
	Oplossing van gisteren
	recept h. meijer Gebakken knolselderij
	Limburgs Dagblad
	nderzoek naar Praktijken van uivelindustrie
	Grondlegger hartchirurgie overleden
	Stookolie in Rijn
	Prijs
	Banken
	Uitvoerend Comité PLO steunt Arafat
	KEP failliet Interim-manager Van Dijk neemt ontslag Paspoortorder gaat naar Staatsdrukkerij
	Voorzichtige reactie partijen op mogelijke dialoog Regering in Chili wil met oppositie praten
	Weer strijd in Suriname
	'Ongelukkig'
	Burgemeester gaat er niet bepaald op achteruit 'Gouden handdruk' voor Smallenbroek
	binnen/buitenland chandaal rond conservatieven in Engeland
	Angola biedt leden UNITA amnestie aan
	Veel vermisten na zinken boot
	Vijf miljoen voor Armenië
	PUNT UIT Gedood
	Justitie
	Vossejacht
	Referendum
	Protest
	Braille
	Doodstraf
	economie Belastingfaciliteiten voor buitenlandse investeerders Weg vrij voor economische liberalisering in Polen
	nderzoek naar imago van bedrijven en instellingen: overheid komt negatief over als werkgever
	vloed
	Inflatie België nu bijna 2 pet
	Knelpuntennota
	BEURSOVERZICHT Sterk
	Uitgelekt
	Door op drift raken opslaglanker Britse olieproduktie tien procent omlaag
	Tussen Kerst en Nieuwjaar Bedrijfsleven ligt bijna stil
	Bemiddelaars onroerend goed starten eigen opleiding
	beurs van amsterdam
	Beurs & Valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Ron Brandsteder weer van start met de 'Honeymoon Quiz' 'We spelen een beetje met het jonge geluk'
	Tweede diefstal...
	Trouwpartij
	Met jazz het nieuwe jaar in
	'Honeymoon' ook op de Duitse tv
	show TROS herhaalt tv-show met James en Berdien
	Tv-aktic 'Drempels Weg' financieel geen succes
	Japanse jodelaar in Heerlerheide
	Tv-show rond Michael Jackson
	Laatste Surprise Shows 2 en 9 januari Hennie Huisman huilde om wens van jongetje
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	België/TV1
	Nederland 2
	RADIO
	Duitsland 2
	België/TV 2
	België/RTBF 1
	programma's woensdag televisie en radio ederland 1
	Duitsland 3 West
	België/Télé 21
	TV5
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	Nederland 3
	Duitsland 3 SWF
	Radio 5
	RTL Plus
	SAT 1
	SSVC
	Sky Channel
	Omroep Limburg
	BRT 2
	WDR 4
	3 SAT
	Super Channel
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	tokosten
	Treinkosten
	Duitse consument mag reclame in bus weigeren
	Nooduitgang vaak slecht te bereiken
	In Nederlandse eieren geen salmonella
	Resultaat onderzoek panel Consumentenbond Autokosten blijven dalen, openbaar vervoer duurder
	consument alcoholsmoezen (8) 'De hele klas drinkt'
	Buitenlandse belangstelling nieuwe techniek Toename marktaandeel fosfaatvrij wasmiddel
	Eenvoudige opzet
	Kwaliteit
	'Menumix voor heerlijke dineetjes'
	Handboek voor keukenmachine
	'Budgetagenda'
	Bestellingen via ambachtelijke banketbakkers Gebak-Express bezorgt door heel Nederland
	Boekbespreking
	'Menumix voor volwaardige en gezonde maaltijden'
	oets
	oets(2)
	Perzen
	Konijn
	Geweer
	Voorstel tot verplaatsing naar centrum Voortbestaan van kermis Bocholtz wordt bedreigd
	nog even 88 Bewoners Nieuwe Hopel vechten door Wonen op gifgrond
	Waakhonden
	Dierenbescherming waarschuwt: Houd huisdieren binnen tijdens jaarwisseling
	Centrum zwakzinnigenzorg schept banen in Landgraaf Januari start bouw 'Op de Bies'
	Overleg
	Mastenbroek geveld door griep Deputé kwam niet werken
	Koopjesjagers halen hart op
	„Dit komt neer op langzaam stervenr” Muziekonderwijs weigert bezuinigingen te slikken
	Roemenen terug naar Duitsland
	GAK: minder riepgevallen
	Vrij
	Geen grootscheepse alcoholcontroles
	Voorzichtig begin Vocalistenconcours
	Nijpels dreigt met verplichte keuring spuitapparatuur
	Ook start van kortingsactie
	Zes maanden cel voor herhaaldelijke ontucht
	provincie Nog geen standpunt van Limburgse gemeenten Tweede inkomen telt meer mee bij gemeentegarantie
	Inspectie gaat gemeenten doorlichten
	LOZO faliekant tegen middag/avondwinkels
	Behandeling blijft bij huisarts
	Onderzoek
	Valse bommelding Douaniers geschorst
	Hogeschool te laat in beroep
	Fles bier
	Sla
	bioscopen HEERLEN
	SOESBERG
	exposities HEERLEN
	KERKRADE
	HOENSBROEK
	VOERENDAAL
	AMSTERADE
	SITTARD
	Precedent
	PvdA stelt vragen aan GS Deskundige van bewoners niet in projectgroep
	Problemen
	Kerkrade OOSTELIJKE MIJNSTREEK REDACTIE: 739282 JOURNAAL
	Belang
	Nieuw gesprek over carnaval in hal garage
	Serieus
	In verband met toename ongeregeldheden Politie patrouilleert vaker in kern Bocholtz
	oostelijke mijnstreek De waakhonden van de sanering van het Lauraterrein 'Lief doen' werkt niet meer: de beuk erin...
	In gesprek Hoge bomen
	Amok in hotel
	Onderbanken
	Voerendaal
	Roger de Vlaeminck helpt jonge Limburger aan contract Alain Strouken prof in Belgische dienst door bennie ceulen
	Zesdaagse Keulen Thurau mag rusten na maagkrampen
	MAI Moskou en VGZ Sittardia oogsten bewondering Denderende start
	Handbalcijfers
	Miniware voor zware opgave
	Kwantum Blauw-Wit geeft grote voorsprong uit handen door ivo op den camp Herschi/V en L toont ambities
	Parijs-Dakar, balancerend tussen kapitaal en bedelstaf
	Eddie kan beter laatste worden
	Een van de nieuwe figuren,
	NK in Rheden
	toto/lotto
	Olympiakos en AEK bestraft
	sport Afdelingsteam uit Maastricht als enige zonder verliespunt 'Sportclub Biesland viert altijd kermis'
	Serie extra moeilijke figuren voor profcircuit kunststoten Jean Bessems vindt 'superballen' uit door harry muré
	AC Milan-baas Berlusconi geeft Barcelona antwoord 'Gullit niet te koop'
	GRANVILLE - Igor Koifman
	Prima start springconcours Weert Rob Ehrens op bekend terrein
	Werdekker terug naar Willem II
	Zwemfeest in Maastricht en Kerkrade
	Soepele start volleyballers

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87

	illustraties
	Time: aarde planeet van het jaar
	puzzel van de dag
	de komieke coco
	panda en de roddeltante
	De eerste-minister van Japan. Noboru Takeshita (midden voorgrond), wijzigde gisteren zijn kabinet ingrijpend. Takeshita verv\...'j driekwart van dc regeringsploeg. Op het ministerie van financiën komt Tatuo Mn rayama. Hij werd zaterdag al benoemd als opvolger van Kiichi Miyazawa die we~ geils een beursschandaal moest aftreden. Het is dc eerste wijziging in dc regering van Takeshita sinds hij vorig jaar november Yanushiro Nakasone als premier opvolgde. De meerderheid van de ministersposten is in handen van vertrouwelingen van de premier. De populariteit van premier Takeshita daalde in december sterk door een omstreden belastinghervorming. Zaterdag hechtte het parlement echter zijn goedkeuring aan de maatregelen.
	Turbo's Tob sport door dik bruynestyn


