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Goedemorgen VANDE HOOFDREDACTEUR
[onderzoek van Research en
tid te Leiden in opdracht van

' Ministerie van Financiën[t uitgewezen dat de meestelerlanders het liefst zelf hun
\giftebiljet' invullen. Waarom
dan toch niet gebeurt? Het is

k>eilijk. Driekwart van de vijf
K>en huishoudens in Neder-
H herbergt een of meerdere
iuneii. die invulplichtig zijri
p.anzien van de aangifte. Een
Se zes heeft daarbij een hoger
Po inkomen dan 60.000 gulden.
gr - zo stellen de onderzoekers
heiden vast - de hulpeloosheid
\het Nederlandsevolk om zelf-rdig een aangiftebiljet te ver-een, loopt door alle rangen en
bden. De ingevallen duisternis
fiscaal gebied geldt duidelijk
f iedereen. Niemand dient

'■ daarover schamen. De belas-
consulent zal bij een analyse
het onderzoek waarschijnlijk

Uateren dat zijn werkterrein
en nog maar toeneemt. Opval-
i is wel dat het Ministerie van
ancien nu al verschillende

■■en met vereenvoudigde ver-
voor het invullen is gekomen.
Was danalbijna verraderlijk
de nieuwe wijze tot aangifte

Vezeld werd van een steeds
Ker wordendfoldertje, waarin
oelichting en vooral de niel di-

' afleidbare afkortingen van
°t Z. duidelijk maken dat wij
dngen zitten in een netwerk

' premies, aanslagen, inhou-
■Qen. verrekeningen, die eenkerd boekhouder tot een
tedcursus dwingen. Niettemin
'Ven de belastingdiensten zeerent i?i de voorlichting en blij-
's de jongste cijfers, die uit het
dse onderzoek rollen, makenk honderdduizenden gebruik
} de mogelijkheid 10l nadere
°rmatie. De topmensen van het
histerie van Financiën vinden
ook wel dat de vereenvoudi-gen toch maar eens tot gemak-

!jfc invullen dienen te leiden,
ede Morgen, wij Nederlanders

*rden hoog aangeslagen.

Hetweer
°lkenvelden afgewisseld
">r opklaringen en vrijwel
Nral droog. Middagtempe-
"uur rond 4 graden. Matige
't krachtige oostenwind.

»>op: 08.22 onder: 17.25»anop: 23.00 onder: 10.37
ORGEN
lop: 08.20 onder: 17.26»anop: 00.24 onder: 10.50

Bytsjkoe
Gedurende 15 jaar
steeg hij op de lad-
der door zich te
verbinden met
'twijfelachtige'
personen. Daarna,
toen hij de top had
bereikt, excelle-
reerde hij in de
kunst van het af-

*i"sen. Zo wordt dc ex-vice-
pmier van de Sovjetrepu-
'"ek Moldavië Vasili
Hsjkoe afgeschilderd in het
i*d 'Sovetskaja Torgovlja'
P°vjethandel>. Bytsjkoe werd
april van zijn post ontheven

Nfens 'machtsmisbruik',
poe hoger Bytsjkoe de ladder
,*n de macht beklom, des te
'"■«ter werd zijn honger, en des
' lager zijn moreel gedrag,"
'|dus het blad. Ter onderstre-'
'Hg voegt het er nog aan toe
*t Bytsjkoe zijn bekenden
*«i een hoge baan hielp voor
0 000 roebel (ongeveer 40.000
ulden). Via roebel naar

Roebel dus.

Watermolen in
Eijsden op

net van PLEM
■ pag. 15 ■

Challenger:
bergers doen
gruwelijke

vondst
CAPE CANAVERAL - Bij het ber-

gen van de wrakstukken van het
dinsdag na een hevige explosie
in de Atlantische Oceaan bij Flo-
rida neergestorte ruimteveer
Challenger heeft men gisteren
resten gevonden die waarschijn-
lijk afkomstig zijn van de zeven
bij het ongeluk omgekomen
astronauten. Functionarissen
zeiden dat stukjes gebeente en
huid op het strand van Florida
waren aangespoeld. Schepen die
de oceaan afzoeken haalden don-
derdag restanten van een stuw-
raket en van het controlepaneel
van het ruimteveer uit het wa-
ter.

" Zie ook pag. 5

Ockelsnaar
herdenking

ruimtevaarders
SCHIPHOL - De Nederlandse

ruimtevaarder Wubbo Ockels zal
vandaag in het Amerikaanse
Houston de herdenkingsdienst
bijwonen, die daar wordt gehou-
den ter nagedachtenis van de ze-
ven Amerikaanse ruimtevaar-
ders, die dinsdag bij de ramp met
het ruimteveer Challenger het
leven verloren. De NASA heeft
de Europese astronauten uitge-
nodigd bij deze herdenkings-
dienst aanwezig te zijn. Tot de
aanwezigen behoren ook presi-
dent Reagan en zijn vrouw Nan-
cy.

AlleenHeen de gemeenteraad
moet nog instemmen

Golfbaan voor
Voerendaal
door jos van den camp

VOERENDAAL - Voerendaal
krijgt een golfbaan. Gedeputeerde
Staten van Limburg hebben ken-
baar gemaakt tegen de aanleg van
een vijftig hectare grote baan geen
bezwaar te hebben. De golfbaan zal
aangelegd worden aan de Stein-
weg, tegenover het woonhuis van
landbouwer Jo Snijders, de eige-
naar van de grond en de eigenaar
van de aan te leggen kapitale golf-
baan, die hij met eigen middelen
gaat financieren. Als alles meezitzal de eerste golfer al begin maart
op de Driving Range (oefenbaan)
de eerste bal kunnen slaan. Dit
maakte gistermiddag ingenieur
Guus Loo bekend. Hij is persoon-
lijk adviseur van eigenaar Snij-
ders.

De enige restrictie die Snijders tot
nu toe is opgelegd door de provincie
is dat hij niet tornt aan de essentiële
kenmerken van het enigszins heu-
velachtige landschap. Hetgeen hij
dan ook absoluut niet van plan is.
Het golfterrein zal, zoals dat hoort,
18 holes gaan tellen. „Er kunnen
hier in de toekomst ongeveer 600
golfers komen spelen. Het wordt
een club en potentiële spelers moe-
ten lid zijn van de Golffederatie of
een buitenlandse officieel erkende
club", aldus Loo. Een gedeelte van
de grote boerderij gaat Snijders om-bouwen tot clubkantine.

Standpunt vanminisier staal in als een bom

Rijkspolitie weg
uit Maastricht
door jan a.c. de klerk

HERKENBOSCH - Minister
mr. F. Korthals Altes van justi-
tie heeft aan het rijkspolitie-
personeel in Limburg laten we-
ten dat het nooit zijn bedoeling
is geweest om in Maastricht
een verkeersgroep en een re-
cherchegroep te laten voortbe-
staan. Tegen elke andere ver-
wachting hebben de ongeveer

90 mensen van deze twee groe-
pen donderdag te horen gekre-
gen dat ze ook naar de staf van
het nieuwe district Limburg in
Herkenbosch verplaatst zullen
worden. Daarmee komt dan de-
finitief een eind aan veertig
jaar rijkspolitie in Maastricht.
De 90 mannen en vrouwen van de
twee groepen van de staf van het
voormalig district Maastricht put-
ten de hoop dat de verkeersgroepen
en recherchegroepen zowel in
Maastricht als Roermond gevestigd
/.ouden blijven uit de brief van de
minister van 12 december vorig jaar
aan het parlement. „Nu is voldaan
aan de wensen van de burgemees-
ters tot handhaving van het be-
staande niveau van politiezorg door
instandhouding van beide verkeers-
groepen en beide recherchegroepen
en tot vestiging van een districtsbu-
reau in Midden-Limburg meen ik
dat een langer uitstel niet verant-
woord is" motiveerde de minister in
die brief zijn besluit tot samenvoe-
ging van de twee voormalige Lim-
burgse districten.

Minister Deelman door de knieën voor bezwaren uit Kamer

Studiebeurzen: laagste
inkomens worden ontzien

DEN HAAG - Minister Deet-
man gaat akkoord met alle
belangrijke voorstellen van
de Tweede Kamer voor wij-
zigingen in het studiebeur-
zenstelsel. Dat blijkt uit een
gisteren ingediende wets-
wijziging, die vijf belangrij-
ke aanpassingen bevat.
CDA-woordvoerder dr A.
Lansink laat weten 'zeer ge-
lukkig te zijn' met de nieu-
we voorstellen van Deet-
man. De belangrijkste ver-
andering is dat de laagste
inkomens worden ontzien.
De grens waarbij ouders
moeten gaan bijdragen in
het levensonderhoud van
hun studerende kinderen,
gaat omhoog van 21.650
naar bijna 26.000 gulden (be-
lastbaar per jaar).

.j

Ten tweede gaat de leeftijdsgrens
om voor een beurs in aanmerking te
komen ook omhoog: iedereen die
voor zijn 30e begint met studeren,
houdt ook daarna recht op een
beurs. Derde aanpassing is het op-
nemen in het beurzenstelsel van de
mensen die in het buitenland stude-
ren (alleen EG-landen). Verder gaat
het boekengeld voor HBO en uni-
versitaire studenten omhoog van
700 naar 800 gulden. Ten slotte
wordt bij de vaststelling van de
hoogte van de studiebeurs niet
meer gekeken naar het vermogen
van de student of dat van zijn
ouders vooral gunstig voor mensen
met veel vermogen en weinig inko-
men (boeren en tuinders) en bij-
voorbeeld oudere studenten met
een gedeeltelijk afbetaald eigen
huis.

Deze maatregelen kosten 235 mil-
joen gulden. Een groot deel van dat
bedrag is afkomstig uit een verla-
ging van de basisbeurs met 375 gul-
den. De nieuwe basisbeurzen zijn
3145 gulden voor een thuiswonende
en 7145 gulden voor een uitwonen-
de student (bedragen op jaarbasis).
Een deel van de extra kosten wordt
opgevangen door bijdragen van de
ministeries van Financien en Socia-
le Zaken (45 miljoen). En dat bete-
kent dat het totaalbedrag dat aan
studiebeurzen mag worden uitgege-
ven, iets omhoog gaat. Met andere
woorden: het door Deetman steeds
met klem verdedigde principe van
de budgettaire neutraliteit is voor
een klein stukje losgelaten.

Het CDA-kamerlid Lansink noemt
de jongstevoorstellen van Deetman
een verrassing. „Ik had verwacht
dat hij alleen zou vertellen wat de
wijzigingen zouden kosten en dan
aan de Kamer zou overlaten wat er
veranderd moest worden. Dit is een
stuk beter: ik hoef nu niet meer in
de rats te zitten over de steun die
onze wijzigingsvoorstellen in de Ka*^
mer zouden krijgen".

Lansink heeft nu nog twee wensen.
Ten eerste wil hij alsnog een rege-
ling voor dertig-plussers met een
sociale uitkering. Het tweede punt
is de achteruitgang die het nieuwe
stelsel voor kinderen van buiten-
landse werknemers betekent als
zij in hun moederland studeren.

Boer liet vee
aan lot over:

kadavers op erf
WEERT - De politie van Weert

heeft proces-verbaal opgemaakt
tegen de 55-jarige landbouwer
H.K. De man wordt ervan ver-
dacht zijn complete veestapel
ernstig te hebben verwaarloosd.
Op het erf van de man vond de
politie zes kadavers van koeien.
Twee beesten waren kennelijk
pas enkele dagen dood. Twee an-
dere kadavers verkeerden al in
staat van ontbinding. Achter een
schuur werd een skelet gevonden
en in een hondehok resten van
een kadaver, dat daarin vermoe-
delijk was gedeponeerd als voer
voor de twee verwaarloosde her-
dershonden.

DE POLITIE had de betreffende
landbouwer ongeveer driekwart
jaar geleden al eerder gemaand
zijn veestapel beter te verzorgen.

DE 58 aanwezige koeien zijn
waarloosd en ondervoed. Eei;
verkeerde in zon erbarmelijke
toestand dat het op last van de
dierenarts moest worden
maakt.

Jordaans-
Palestijns

vredesoverleg
mislukt

AMMAN - De Jordaans-Palestijnse
gesprekken die zondag in Amman
begonnen en woensdag eindigden,
hebben niet geleid tot overeen-
stemming over de wijze waarop in
het Midden-Oosten vrede kan wor-
den bereikt. Dit is van bevoegde
Jordaanse en Palestijnse zijde in
Amman vernomen. De leider van
de PLO, Yasser Arafat, zet zijn ver-
blijf in de Jordaanse hoofdstad
niettemin voort.

Volgens gezaghebbende Pa
kringen blijft dc PLO weif
soluües 242 en 338 van de V<
heidsraad van de Verenigde N;
te erkennen, wegens 'gebrek aan
waarborgen van Amerikaans!
de', waarbij de VS blijven weigeren
zulke garanties te verstrekkei
weten erkenning van het recht op
zelfbeschikking van de Palestijnen.

Een week uitstel
debat euthanasie

DEN HAAG - De euthanasiebrief
van het kabinet, de 'proeve van
wetgeving' en het inititiatiefvoor-
stel van D66 zullen gezamenlijk op
17 februari dóór de Tweede Kamer
worden besproken. Dit compro-
misvoorstel, afkomstig van Ka-
mervoorzitter Dolman, vervangt
een eerder besluit van de Tweede
Kamer om het onderwerp al op 10
februari te bespreken.

Oppositieleider Den Uyl heeft in-
middels aangedrongen op een spoe-
dige behandeling van het voorstel
van D66. „Uitstel leidt tot onzeker-
heid bij patiënten, artsen en ver-
pleegkundigen", zei hij tijdens een
spreekbeurt in Roden. Tot het com-
promis is besloten op verzoek van
de CDA-fractie, die eerder had ge-
vraagd om een volledig Kamerde-
bat uitsluitend over de brief, waarin
het kabinet concludeert dat een
wettelijke regeling nog niet nodig
is. Deze uitkomst komt ook overeen
met de wensen van de VVD. De

christen-democraten delen de op-
vatting van hetkabinet en willen de
gezamenlijke behandeling gebrui
ken om nog eens te pleitenvoor ver
der uitstel. Overigens wordt niet
verwacht dat het CDA een van de
andere grote fracties ervan kan
overtuigen dat verder uitstel zinvol
is. Het debat, in devorm van een uit-
gebreide commissievergadering
van deKamercommissies van Justi-
tie en Volksgezondheid, kan daarna
worden voortgezet over de 'proeve
van wetgeving' van het kabinet en
het voorstel van D66. CDA-woord-
voerder Borgman heeft al laten we-
ten dat hij, namens zijn fractie, ook
aan dat debat zal deelnemen.
Verder staat op dit moment vast
dat PvdA, VVD en D66 in ieder ge-
val snel een regeling wensen. Het
is echter nog niet duidelijk of een
van beide wetsvoorstellen op dit
moment kan rekenen op een meer-
derheid. De VVD-fractie, die in
deze kwestie de doorslag geeft,
heeft nog geen besluit genomen.

" Zie verder pag. 15

Nog eens 5000
bedden weg uit
ziekenhuizen

...gaat U maar liggen,
de dokterkomt z0...

Op zijn reis door
Zuiüoost-Aziè heeft
prins Bernhard Thai-
land aangedaan. In de
provincie Pathum Tha-
ni bekijkt de prins een
reservaat voor ooie-
vaars en lacht omdat
de vogels bij zijn nade-
ring verschrikt weg-
vliegen. De prins is op
uitnodiging van het
Thaise Wereld Natuur-
fonds in Bangkok om
zich op de hoogte te
stellen van de situatie
van beschermde vogel-
soorten. De Maladiven
en Pakistan staan nog
op zijn programma al-
vorens de prins terug-
keert naar Nederland.
~

(ADVERTENTIE)

Het verschil tussen
'n gewone polis
en de Sterpolis?

/A.

schitterend voordelig. W>«—"+W\^S mEen perfekte W^
partikuliere verzekering / f \
voor ziektekosten ■bijvoorbeeld. A
Gemiddeld
1.000 gulden voordeliger.

Sterpolis.Schitterend voordelig.

" Zie verder pag. 15

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
Een bijzondere krant
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(ADVERTENTIE)

Grandioze opruiming
Bij Meubelatelier Het Eiken Ambacht in Heerlen ga_n 'n groot aantal showroom-modellen in de opruiming.
Kortingspercentages zeggen in wezen nlets^Jmoetnu zelf naar de prijzen komen kijkénl/
" eethoeken met 4 stoelen " 2-deurs- , a*/ /ISCT\J_L__ \kasten " salontafels in diverse rffir^._ y_-aa__-"'y I^aIP^ÈP*18**^maten " vitrinekasten " dekenkisten '/ S:SÏ_ rpi m
" slaapkamer " halkastjes -QÏ{^jK^ CtJ^
" diverse kleinmeubelen -t*****r i~-
Alles in massief frans eiken! /^TT^^V f" JT _. UT* "f y| __ *___ 1_
Een buitenkansje dat U niet fcW>|) tietEAKCti AlïlUSLCllt DVmag laten voorbij gaan! %sn# Oliemolenstraat 32, hoek Groene Boord. Tel. 045-717971.En Lt weet, wie het eerst komt.... Dagelijks geopendvan 10.00-18.00 uur. Maandag gesloten.



VRAAG 4: Wie heeft dit gezegd?

„Zonder afspraken
olieprijs nog lager”

D P. Duyvis, directeur slaoliefabriek
D Eigenaar tankstation in Roermond
D Olieminister Jamani in Saoedi-Arabië

VRAAG 5: Welk woord staat hier?

CONNIFE REN

STERS MI TIE

VRAAG 6:

Hoe heten de kleine
advertenties in het
Limburgs Dagblad?

D Piccolo's
D Rubrico's
D Eldeetjes

VRAAG 7:
Welke sport is dit?

ü Waterpolo
G Parachutespringen
ü Zwemmen

VRAAG 8: Welk woord ontbreekt hier?

28 KEER
TE SNEL

GELEEN - De politie van Ge-
leen heeft gisteren 28 automo-
bilisten bekeurd die te snel
hadden gereden in de

kom.
Dat gebeurde tijdens een uit-
gebreide controle op de Spau-
beeklaan.

D gebouwde
D bebouwde
D bewoonde

VRAAG 10: Wat is een rectificatie?

(Rectificatie)
AMBTENAAR of TRENDVOLGER of UITKERINGSGERECHTIGD.

In de advertentie van 18 januari j.l. is abusievelijk een verkeerd
bankrekeningnummer vermeld. Dit moet zijn: nr 1305.60006

(RABO-Geleen), gironr. van de bank: 1037671.
Het sekretariaat van de P.A.T. is gevestigd:

Itterbeek 32,6166 GH Geleen.

G Een verbetering
D een herhaling
D een verandering

OPLOSSING:

1) Letter 1 van vraag 3

2) Letter 2 van vraag 7

3) Letter 1 van vraag 1

4) Letter 11 van vraag 4

5) Letter 6 van vraag 2

6) Letter 6 van vraag 8

7) Letter 4 van vraag 9

8) Letter 8 van vraag 3

9) Letter 3 van vraag 5

10) Letter 7 van vraag 10

11) Letter 2 van vraag 1

12) Letter 4 van vraag 6

Naam:

Adres:
Code en plaats:

Leeftijd:

School:

Plaats school:
Klas:

Krantleesquiz
voor de jeugd!

Vandaag de vijfde en laatste aflevering van de Krantleesquiz, die dientivoorbereiding voor de 'Krant-in-de-Klasweek', die dit jaarwordt gehoudl
van 24 tot en met 28 februari.
Afgelopen week hebben enkele honderden jongelui tot 14 jaar de oplo
sing ingestuurd, en de meeste hadden de goede oplossing:

BURGEROORLOG
was het woord dat je kreeg als je de puzzel goed had opgelost. De volgef
de drie inzenders zijn in de prijzen gevalleh: *Eerste prijs: Angelique Slangen, Zilstraat 38 Dicteren;
Tweede prijs: Sharon Persoon, Birgittagracht 14, Kerkrade;
Derde prijs: Roger Bruggeman, Montforstraat 7, Hoensbroek.
En nu de quiz van deze week, de laatste dus. Je weet hoe het gaat: on2
quizmaster heeft uit de krant van devorige week een aantal stukjes geknil
en daar een puzzel van gemaakt. Die puzzel is niet moeilijk voor wie di
kranten goed gelezen heeft. Uit de juiste antwoorden moeten bepaalde le
ters worden gehaald die dan in het laatste vakje onder elkaar komen i
staan en een bepaald woord opleveren. Dat woord is dan de oplossing di
op een BRIEFKAART moet worden ingezonden.

Aan de quiz kan elk schoolkind tot 14 jaarzelf deelnemen, leuker is mü
schien nog om het met de hele klas samen te doen. Des te meer kans he
je op de hoofdprijs die wordt uitgereikt na vijf weken. De klasse-inzendi'
gen kunnen ook samen in één enveloppe, zodat briefkaarten worden uitg*
spaard.
De oplossingen moeten donderdag 6 februari binnen zijn bij:

Limburgs Dagblad
t.a.v. Ben Jansen
Postbus 3100
6401 DP Heerlen

De uitslag zal volgende week vrijdag op deze plaats bekerr
worden gemaakt.

DE PRIJZEN
Eerste prijs: een kadobon van 20 gulden
Tweede prijs: kadobon van 10 gulden
Derde prijs: een drinkbeker.

Er zijn nog meer prijzen.
Wie vijf maal achtereen een foutloze oplossing heeft ingestuurd
dingt mee naar de volgende extra prijzen:
1: Een kadobon van 75 gulden;
2: Een kadobon van 25 gulden;
3: Een kadobon van 15 gulden.

En voor de schoolklas dietijdens de hele 'actie' het grootste aantal
oplossingen heeft ingezonden:
Een excursie naar het Limburgs Dagblad.

Oplossing
van
gisteren -m-s-k-l

-asperge
I
-sei n e - sj
-kregel i
rem-et et11

-roe r - g i
-cc- d r i e
anno-eoS

Uitgeversmaatschappij
LimburgsDagbladv.b

'§) Standaard Uitgeverij. Antwerpen-Weesp

Directie:
J.J.M.H. Drehmanns, voorzitter
J. Drost
mr. F.A.M, van Hellemondt

Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
S4ll RS Heerlen
Bank: Paribas, Heerlen

rek.no. 63 36 90 015
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen: 045-739881

advertenties: 045-739886

Bijkantoren:
Brunssum 045-2563*
Geleen 04494-46»;
Hoensbroek 045-2185*
Kerkrade 045-452932/4555*!
Maastricht 043-254,
Schaesberg 045-311'
Roermond 04750-184'
Sittard 04490-1551
Valkenburg 04406-15°

Telex:
redactie 56^overige afdelingen 560'

Abonnementsprijzen:

bij vooruitbetaling te voldoen
per kwartaal ’ 67.'
per maand ’ 22.'

recept h.meijer

Mexicaanse
pannekoek
Benodigdheden: 600 g kipfilet, 25 g
gerookt spek, 1 uitje, 1 paprika, 50 g
mais uit blik, 50 g verse champig-
nons, 75 g Californische rozijnen, 2
eetlepels kerriepoeder, 1 blokje of 3
theelepels kippebouillon, 30 g gem-
bersnippers, 50 g margarine en 1

eetlepel olie

Snij de kipfilets in blokjes, evenals
de paprika en het uitje.
Was de champignons en halveer ze.
Snij het spek in dunne reepjes.
Bak de blokjes kipfilet in de marga-
rine goudbruin en schep ze als ze
gaar zijn uit de pan. Doe nu de olie
in de pan, voeg er het spek bij, laat
het spek even 'aanzetten' en voeg
dan ui, paprika en champignons
toe.

Laat alleö fruiten en wat kleur krij-
gen en doe er dan de warme bouil-
lon, gember en kerriepoeder bij.
Roer goed dooreen met een houten
lepel.
Voeg tot slot de kip, mais en rozij-
nen er bij en laat door en door warm
worden.
Serveer het geheel als vulling van
een pannekoek, of geef er rijst of
een gepofte aardappel bij en desge-
wenst een schijf ananas of een uit-
gelekte perzik uit blik.

D Minister Winsemius
D Minister Brinkman
D Staatssecretaris Van der Reyden

D Jan Lenferink
D Willem Duys
D Willem Ruis

VRAAG 3: Wie is dit?
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VRAAG 9: Wat zie je op deze foto?

D Kunstwerk bij Rijksuniversiteit Limburg
D Spookhuis op kermis Geleen
D Opgravingen onder St. Servaaskerk

puzzel
van
de dag

VRAAG 2: Wie is dit?VRAAG 1: Wie is dit?

D Prinses Stephanie van Monaco
D Prinses Caroline van Monaco
D Ali McGraw

de bonkige baarden panda



Vraagtekens
De Vereniging van Neder-
landse gemeenten (VNG)
heeft vraagtekens gezet bij
de beslissing over het Euro-

pees paspoort. Omdat het
volgens de vereniging aller-
minst zeker is dat het geplan-
de paspoort voldoet aan
randvoorwaarden zoals die
zijn gesteld in het kabinet,
wenst de VNG de beslissing
over invoering slechts te zien
als een tussenbeslissing. De
organisatie heeft dit gisteren
in een verklaring laten we-
ten. Om een bijdrage te leve-
ren aan de definitieve be-
sluitvorming zullen de ge-
meenten in samenwerking
met het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken doorgaan
met het ontwikkelen van een
volgens hen goedkoper, bin-
nen een half jaar in te voeren
paspoort dat ook fraude-be-
stendig zou zijn. " Het Nederlandse paspoort van uniform Euro-

pees model met paars-rode kaft.

MENING NEDERLANDSE BEVOLKING:

Nietbezuinigen op
gezondheidszorg

>KN HAAG - De Nederlandse bevolking acht bezui-
nigingen in de gezondheidszorg niet wenselijk. Bezui-
ligingen worden vooral gevoeld in de personeelsbe-

Jfetting van ziekenhuizen, inrichtingen en verpleegin-
stellingen. De indruk bestaat dat er te weinig perso-
leel is. dal het personeel te gejaagd is en dat er teveel
[erschillende personen om het ziekbed rondlopen,
reien melden het voorkomen van verpleegkundige-
&n medische lonten.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de
Nationale Ziekenhuisraad heeft la-
ten uitvoeren om te peilen hoe de
gevolgen van de bezuinigingen in
de medische sector op het publiek
overkomen. Over de kwaliteit van
de ziekenhuizen, zwakzinnigenin-
richtingen en verpleeghuizen is
men over het algemeen tevreden tot
uiterst tevreden. Dat geldt in nog
sterkere mate voor de beoordeling
van de huisartsen en medische spe-
cialisten.

De 35-jarige wachtmeester
eerste klasse HenkKwak

uit Anna Paulowna zegt tal-
rijke adhesiebetuigingen te
hebben ontvangen uit heel
Nederland na zijn weigering
deel te nemen aan het Schip-
hol-detachement van de
rijkspolitie. .De districts-
commandant van de rijks-
politie te Alkmaar heeft
hem op 22 januari buiten
functie gesteld. De schrifte-
lijke motivering van de
wachtmeester, waarop deze
het dienstbevel weigerde, is
ter beoordeling aan de in-
specteur-generaal van het
Korps Rijkspolitie gezon-
den, die de politieman na
overleg met de minister kan

schorsen. In het uiterste ge-
val kan Kwak, die zegt door
het districtscommando
'zorgvuldig en zeer mense-
lijk behandeld te zijn', door
de minister worden ontsla-
gen. In een zeventien pagi-
na's tellend rapport heeft de
wachtmeester talrijke te-
kortkomingen in de actieve
en passieve veiligheid op
Schiphol geïnventariseerd.
Circa tien keer deed hij er
zelf dienst en onlangs be-
zocht hij de nationale lucht-
haven vierkeer om de bevei-
liging 'zo goed mogelijk
door de ogen van een terro-
rist' te bezien. Kwak heeft in
de eerste plaats uitvoerige
kritiek op de bewapening
van het Schiphol-detache-
ment. De verstrekte karabij-
nen zijn naar zijn mening
verouderd. Ze zijn half auto-
matisch, waardoor voor elk
schot opnieuw de trekker
moet worden overgehaald.
Kwak gaat ervan uit dat
daarmee tegen 'goed opge-
leide moordmachines met
zelfmoordopdrachten' wei-
nig uit te richten valt, zeker
niet in combinatie met de
thans gebruikte munitie.

FOTO: wachtmeester Kwak
met een foto van de luchtha-
ven Schiphol in zijn huis in
Anna Paulowna.

Na voorstellen
staatssecretaris

FNV waarschuwtvoor 'klopjacht'
op uitkeringsgerechtingden

UTRECHT - De maatregelen die'faatssecretaris De Graaf van So-
' ''ale Zaken aan de TweedeKamer, Je eft voorgesteld om misbruik van

' tociale verzekeringen tegen te
'«tan, dreigen uit te lopen op een
'«■gemeneklopjacht op uitkerings-
gerechtigden', aldus de vakcentra-
? FNV gisteren in een eerste reac-
'e op de brief van de staatssecre-
"*ris.

Graaf schreef woensdag o_der
J)eer aan de Tweede Kamer dat hij
'ndt dat iemand die op fraude
Vdt betrapt zelf aannemelijk
£oet maken dat hij niet ten onrech-
Ê een uitkering heeft gekregen.
"Jeze door hem voorgestelde omke-
W van bewijslast voor alle sociale

gaat de vakcen-
rale veel te ver. „Dit zou een recht-
l^eekse inbreuk op het in Neder-
?tid geldende rechtssysteem bete-
rden". Overigens is ook de FNV
,*n mening dat 'duidelijke geval-el' van fraude met sociale verzeke-ren moeten worden aangepakt.

FNV heeft voorts ook bezwaar
dat 'de privacy van de uitke-

ringsgerechtigden door deze maat-
delen onder enorme druk komt te'

en dat de staatssecretaris in
H!n brief geen aandacht heeft be-
leed aan het aanpakken van de
3ak veel grootschaliger fraude van

Arkgevers.

Klachten
Er wordt wel een dalende kwali-
teitstendens gesignaleerd in de in-
stellingen. Voornamelijk waren er
klachten over de zorg die het perso-
neel aan de patiënt had besteed. Ge-
klaagd werd over onvoldoende tijd
en aandacht, te weinig personeel,
lange wachttijden, gehaastheid en
slechte behandeling. Desondanks
blijkt het publiek welwillend te
staan tegenover het personeel in de
inrichtingen. Maar toch vindt men
dat er onvoldoende aandacht wordt
besteed aan persoonlijke wensen.
Men vindt dat men teveel verschil-
lende gezichten rond het ziekbed te
zien krijgt en dat daardoor dezelfde
zaak te vaak opnieuw moet worden
uitgelegd. Ruim 50 procent maakt
melding van verpleegkundige- en
medische fouten. Tijdens het onder-
zoek werden suggesties gedaan om
de zorg voor de patiënt te verbete-
ren en de kosten van de gezond-
heidszorg terug te dringen: beter or-
ganiseren, bezuinigen op medicij-
nen en het drukken van de specia-
listeninkomens.

Een meerderheid van de onder-
vraagden was het eens met het in
loondienst nemen van de specialis-
ten, het versoberen van gebouwen
en aankleding, meer inschakelen
van vrijwilligers en stoppen met ar-
beidsduurverkorting. lets minder
dan de helft van de ondervraagden
vond dat in hopeloze gevallen eer-
der met de behandeling mag wor-den gestopt.

Thuis
Ruim 40 procent is bereid lichame-lijk ziekefamilieleden langer thuis
te verplegen of een bijdrage te le-
veren aan hun verzorging in het
ziekenhuis. Die bereidheid ten op-zichte van geestelijk zieke familie-
leden was er bij 20 procent. Totvrijwilligerswerk bleek 13 tot 20
procent bereid.

VS: „Moskou waarschuwt
Libië tegen gebruik

van nieuwe raketten”
WASHINGTON - De Sovjetunie
heeft Libië gewaarschuwd tegen
het gebruik van nieuwe SA-5 ra-
ketten tegen Amerikaanse jacht-
bommenwerpers in het luchtruim
boven de Middellandse Zee. Dit is
gisteren uit bronnenvan de Ameri-
kaanse geheime dienst. De Ver-
enigde Staten zouden volgens mi-
nister van Defensie Wemberger
hun militaire manoeuvres voor de
kust van Libië donderdagavond
beëindigen.

„Kennelijk wil het Kremlin niet dat
de spanningentussen de Verenigde
Staten, en Libië uitlopen op een
vuurgevecht," zo zei een van de
functionarissen, die anoniem wilde
blijven. De spanning tussen beide
landen liep snel op nadat de VS de
Libische leider Muammar Gaddafi
hadden beschuldigd van steun aan
het internationale terrorisme naar
aanleiding van de bloedbaden die
waren aangericht op de luchthavens
van Wenen en Rome.

In Amerikaanse veiligheidskringen
werd vernomen dat Libië een klein
aantal SA-5 luchtdoelraketten van
Sovjet-makelij met een reikwijdte
van 240 kilometer heeft geplaatst op
lanceerinstallaties aan de Golf van
Sirte, die door Libië wordt be-
schouwd als zijn territoriale wate-
ren. De VS en ook andere landen
weigeren deze aanspraak te erken-
nen. Men aanvaardt alleen de bij de
VN Zeerechtconventie vastgelegde
territoriale zone van 12 mijl.

Als blijk van protest tegen de Libi-
sche claim en als waarschuwing
aan de 'thuishaven van het inter-
nationale terrorisme' hebben
vliegdekschepen van de Ameri-
kaanse zesde vloot een week lang
militaire oefeningen gehouden
voor de Libische kust. Het Libi-
sche persburea JANA meldde gis-
teren vanuit Koeweit dat zes Israë-
lische oorlogsschepen en helikop-
ters zich hebben gevoegd bij de
Amerikaanse vloot om deel te ne-
men aan de oefeningen.

binnen/buitenland

Van uniform Europees model

Nieuw paspoort in
1988 verkrijgbaar

EN HAAG - Waarschijnlijk■ 111 januari 1988 het nieuwe
tderlandse paspoort, van
liform Europees model met
lars-rode kaft, verkrijg-
er zijn. Dit blijkt uit een
fcdedeling gisteren van het
linisterie van Buitenlandse
ïken in Den Haag. Elba,
pilips en Kodak zullen in
iP gezamenlijke onderne-
!|ng met het Staatsdrukke-
I en uitgeversbedrijf aan-

i 'aag-, produktie- en afgifte-
i fsteem gaan regelen.

et de beslissing is een einde
fkomen aan een langdurig
frschil van mening tussen
6 ministeries van Binnen-
ndse- en Buitenlandse Za-

ken over de verantwoordelijk-
heid voor het nieuwe pas-
poort. De ruzie vertraagde in-
voering aanzienlijk. In 1981
besloten de ministers van
Buitenlandse Zaken van de
EG-lidstaten tot invoering
van een Europees model pas-
poort per 1 januari 1985. Een
beslissing van premier Lub-

bers zelf was tenslotte nodig
om het verschil van mening te
beslechten en drie jaar te laat
tot uitgifte van een paspoort
te komen.

De ruzie ging voornamelijk
over de mate van fraude-be-
stendigheid van het nieuwe
paspoort. Om deze zo hoog

mogelijk te maken - het oude
uit 1950 daterende model
heeft internationaal wat dat
betreft een slechte naam -
wilde Buitenlandse Zaken
centrale invulling van per-
soonsgegevens. Binnenland-
se Zaken vreesde dat dit de
traditionele .rol van de ge-
meentes bij paspoortuitgifte
zou verminderen. Bovendien
stelden beide ministeries dat
hun systeem van paspoortuit-
gifte goedkoper was.

Informatiebrief aan verzekerden niet volledig

Ziekenfondsraad tikt
VNZ op de vingers

UTRECHT - De Ziekenfondsraad
wil dat de ziekenfondsen de 800.000
vrijwillig verzekerden die zich na
de opheffing van het vrijwillig zie-
kenfonds op 1 april particulier
moeten verzekeren opnieuw en be-
ter informeren over de verschillen-
de mogelijkheden daartoe. Verze-
kerden die inmiddels al een andere
dan dezogenoemde standaardpolis
voor ex-vrijwillig verzekerden
hebben geaccepteerd, moeten dat
desgewenst alsnog ongedaan kun-
nen maken.

De commissie toezicht van de Zie-
kenfondsraad heeft volgens een

woordvoerder geconstateerd, dat de
standaardbrieven die de Vereniging
van Nederlandse Ziekenfondsen
(VNZ) heeft opgesteld voor het in-
formeren van de verzekerden niet
volledig waren. Daarom is de VNZ
gevraagd, volgende week in een bij-
eenkomst van de werkgroep pu-
blieksvoorlichting van het Voor-
lichtingscentrum Sociale Verzeke-
ring akkoord te gaan met een nieu-
we folder of brief voor de verzeker-
den. Aan verzekerden die al eerder
zijn benaderd zullen de fondsen ge-
richte, persoonlijke informatie moe-
ten verstrekken.
Sommige ziekenfondsen hebben

volgens de woordvoerder van de
Ziekenfondsraad niet al hun verze-
kerden de standaardpolis geadvi-
seerd: er zijn erbij die de 'goede ri-
sico's' (bij voorbeeld jongeren) in
de richting van een andere particu-
liere polis hebben geloodst.

Ook zijn er ziekenfondsen dieverze-
kerden onder druk hebben gezet
met de mededeling dat ze direct een
keuze moesten maken omdat ze an-
ders zouden worden onderworpen
aan een medische selectie. Ze zou-
den dan nog maar moeten afwach-
ten of 'ze erin konden. Dat is perti-
nent onjuist. De Ziekenfondsraad

heeft de VNZ een lijst gevraagd van
de ziekenfondsen die dat hebben
gedaan. De raad zal per fonds die
aanpak 'toetsen.

Gasunie en Vegin
zwijgzaam over
gasprijsoverleg

APELDOORN - De onderhandelin-
gen over de gasprijs zijn gistermid-
dag van start gegaan tijdens hetre-
guliere overleg tussen Vegin en
Gasunie. Een woordvoerster van
de Vegin heeft dit bevestigd. De
gasprijs stond als agendapunt ge-
noteerd en is 'kort aan de orde ge-
weest. De woordvoerster wilde
verder geen mededelingen doen
over wat precies is gezegd over de
prijsontwikkeling van het gas.

" Ook de bij Gasunie wilde men geen
commentaar geven over de inhoud
van het overleg. Evenmin is be-
kend wanneer de onderhandelin-
gen over de prijs worden hervat.
Volgens woordvoerder A. Warner
van de Gasunie zijn donderdagmid-
dag slechts de agenda's getrokken
en zijn afspraken gemaakt over het
tijdstip waarop de onderhande-
lingsdelegaties weer bijeen zullen
komen. Inhoudelijk is niet gespro-
ken over de gasprijs. Warner wilde
niet speculeren over de duur van de
onderhandelingen.

SEP-akkoord:
verschillen in

stroomtarieven
worden kleiner
ARNHEM- Een akkoord binnen de
SEP (Samenwerkende Elektrici-
teitsproduktiebedrijven) zal er op
den duur toe leiden dat de ver-
schillen in de stroomtarieven tus-
sen de verschillende regio's in het
land kleiner worden.

Momenteel is het verschil tussen de
duurste provincie Noord-Holland
en de goedkoopste provincie
Noord-Brabant acht cent per kilo-
watt/uur. De hoogste tarieven lig-
gen daarmee ongeveer 50 procent
boven de laagste. Na invoering van
de nieuwe afspraken van de SEP na
1 januari volgend jaar zal dat ver-
schil ongeveer dertig procent zijn.
De overeenstemming werd gisteren
bereikt tijdens de vergadering van
de raad van commissarissen van de
SEP in Arnhem.

TARIEVEN
TANDARTSEN
NU UNIFORM

UTRECHT - De tandartsen gaan
akkoord met invoering van een
eenheidstarief voor heel Neder-
land. De algemene vergadering
van de tandartsenorganisatie NMT
ging gisteravond in Utrecht met
een ruim tweederde meerderheid
akkoord met invoering van een
landelijke 'prijslijst'waarop de ta-
rieven voor 155 verrichtingen voor
particuliere patiënten zijn vastge-
legd. De ziekenfondstarieven zijn
al lang gelijk. Momenteel kunnen
de bijna 7.000 tandartsen in ons
land voor dezelfde behandeling ta-
rieven berekenen die nogal uiteen-
lopen. Er zijn wel bepaalde richt-
lijnen maar de marges waren vrij
groot. Als de overheid akkoord
gaat met de door de tandartsen ge-
fiatteerde tarievenlijst kan het
eenheidsstarief al in mei of in juni
aanstaande worden ingevoerd, al-
dus NMT-voorzitter P. Hanedoes
gisteravond.

Kritiek
Afgelopen week is er kritiek ge-
weest, onder meer van de Consu-
mentenbond, op het 'doorschuiven'
van vrijwillig verzekerden naar de
zogenoemde bovenbouwen: de
door ziekenfondsen opgerichte
niet-winstbeogende particuliere
verzekeringsmaatschappijen. De
leden van de commissie toezicht
van de Ziekenfondsraad verschil-
len echter van mening over de
vraag of ziekenfondsen die hun
verzekerden hebben laten weten
datze, als ze nietreageerden, 'auto-
matisch' bij een bovenbouw wer-
den ingeschreven, juist hebben ge-
handeld. Een deel van de commis-
sie heeft daar juridischebezwaren
tegen. Maar een ander deel meent
dat deze ziekenfondsen hebben ge-
handeld conform de afspraak in
het KLOZ (de organisatie van bo-
venbouwen en commerciële verze-
keraars) dat de vrijwillig verzeker-
den in principe naar de bovenbou-
wen zullen worden overgeheveld.

PUNT UIT
Traangas

" Het gebruik van traangas in
gevangenissen en huizen van
bewaring moet worden be-
perkt. Het gas mag alleen wor-
den gehanteerd als alle andere
middelen, met uitzondering
van vuurwapens, hebben ge-
faald. Dat staat in de richtlij-
nen, die staatssecretaris Korte-
van Hemel van justitieheeft op-
gesteld voor het bestrijden van
oproer in gevangenissen, hui-
zen van bewaring en TBR-in-
richtingen.

Icto
" Het Interkerkelijk comité
tweezijdige ontwapening Icto
groeit als kool. Voorzitter mr
J.L. Janssen van Raay heeft gis-
teren de honderdste afdeling,
die van Wierden, geïnstalleerd.
Daarbij deelde hij mee. dat de
9.000 leden van januari 1985
zijn aangegroeid tot 13.500
thans. Op het voorjaarscongres
van 12 april verwacht hij het
14.000 e lid. Mr Janssen van
Raay had geen goede woorden
over voor het door deKerken ge-
steunde Interkerkelijk Vredes-
beraad IKV. „Het is niet meer
de kerkelijke hond die zijn vre-
delievende IKV-staart kwi-
spelt, maar een rode IKV-staart
die de Kerken links en rechts
schudt," drukte de Icto-voorzit-
ter zich uit. Hij vond dat die
staart 'onverwijld moet worden
gecoupeerd.

Kleingeld

" Een 21-jarige Delftenaar
heeft bekend in het tweede
halfjaar van 1985 voor een be-
drag van 150.000 gulden aan
kleingeld uit telefooncellen te
hebben gestolen. Ruim drie-
honderd keer lukte dat voor de
politie hem op Tweede Kerst-
dag in 's-Gravenzande aan-
hield. De man hield in heel Ne-
derland praktijk. Zijn breek-
werk in de telefooncellen kost
de PTT overigens nog eens
800.000 gulden. Tegenover de
politie heeft de Delftenaar zijn
bijverdienste gemotiveerd als
'aanvulling op zijn uitkering
van de gemeentelijke sociale
dienst, die niet toereikend was
om te voorzien in het dagelijks
onderhoud. Dat dagelijks on-
derhoud vond voornamelijk
plaats in hotels, want daaraan
is een groot deel van het geld
opgegaan.

Incest
# De rechtbank in Groningen
heeft gisteren de 36-jarige J.P.
uit Appingedam veroordeeld
tot een gevangenisstraf van
achttien maanden. Er was twee
jaar tegen hem geëist. P. heeft
twee jaar lang zijn dochter sek-
sueel misbruikt en ook ander-
zins mishandeld. Dat speelde
zich af sinds het dertiende jaar
van het meisje dat bij haar al-
leenwonende vader was inge-
trokken na voortdurende con-
flicten met haar moeder en
stiefvader. De zaak kwam aan
het licht nadat het meisje vorig
jaar bij haar moeder alarm had
geslagen. De moeder lichtte op
haar beurt de politie in. B. heeft
steeds verklaard dat een en an-
der met volledige instemming
van het kind gebeurde.

Mislukt
" Een poging van een DDR-
burger om over de Berlijnse
Muur naar het Westen te vluch-
ten is mislukt. Volgens de Ber-
lijnse politie werd de man door
soldaten van de Oostduitse
grenswacht gearresteerd en
weggevoerd. Volgens ooggetui-
gen traden de akoestische en op-
tische alarminstallaties in wer-
king toen de man over de ver-
sperringen probeerde te vluch-
ten. Naar verluidt is er niet ge-
schoten op de ongeveer 18-jari-
ge man.

Onmin
" De organisatie van het 15e
Filmfestival Rotterdam heeft
onder druk van de delegatie
van de Volksrepubliek China
de vlag van Taiwan wegge-
haald voor het Luxortheater
aan de Kruiskade in Rotter-
dam. Daar wapperen de vlag-
gen van alle op het festival
vertegenwoordigde landen,
min één. De delegatie van de
Volksrepubliek China had
hierover in eerste instantie de
gemeente benaderd. Zij speel-
de de protesten door naar de
directie van het festival, die
vervolgens besloot de vlag
van Taiwan te strijken. Tus-
sen de Volksrepubliek China
en Taiwan bestaat historische
onmin.

Vondst
# In het Amerikaanse Nova
Scotia zijn meer dan 100.000
fossiele resten opgegraven van
dinosauriërs, reptielen en vis-
sen van ongeveer 200 miljoen
jaar oud. Het is de omvangrijk-
ste vondst van deze aard in
Noord-Amerika.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging
op zaterdag?

ji Bel dan alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 9 en 12 uur.

'" ■il,i. i .i,I,HFT.^rr.i
Vrijdag 31 januari 1986 "3

(ADVERTENTIE)

BEH gekostumeerd

■BBA schaatsen
CwtmCT^i^S -I \Ah Voor ion 9 en ouc( een knotsgekke

j!^^SCjÊ\^ V°°r diverse leeftijdsgroepen zijn erJo^^wl/ leuke prijzen voor de mooist"of
gekst verkleden. De prijzen worden

\^w^^\s^ZT\kunstijsbaanJf ?k^ Ni?- GELEEN
igP^m^SfWaW^ Kummenaedestraat 57al tel' 04494-46988/-46189
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I AUTO I
OBOVAB

vraagt met spoed

chef-monteur
Wij bieden:
- een prettige werksfeer in een dynamisch snelgroeiend modern

bedrijf;
- wij werken met jonge -en energieke medewerkers;
- wij bieden een goede salariëring voor de juiste persoon.

Wij vragen:- een goede technische en organisatorische chef;
- liefst met diploma APK-keurmeester;
- moet beschikken over kontaktuele eigenschappen met goede

omgangsvormen;
- wij eisen een ruime ervaring met een brede kennis van diverse

automobielmerken;
- commercieel inzicht.
Voornaamste taak:
- totale leiding geven aan werkplaatsmedewerkers;
- bijhouden werkplaats en magazijn-administratie;- werkplaatsplanning;
- verzorging aflevering;
- behandeling garantie;
- behandeling aanbodreparaties.

Meent u dat u aan deze eisen kunt voldoen, belt u ons dan voor een
nader gesprek. Auto Limburg, Mauritslaan 126, Stem, tel. 04495-8474.
202484

_4&CORSTENS. .JBJT VERSCHUREN
maat..* Helmond koopt
Zat. 1 febr. mankanaries ’10 popjes 5 rode & roodzalm
man» 14 popjes 12 putter-
bast. 30 pst. d.duiven 10
park. 8 zebras 6 roodruggen
25 pp. brengen: ECHT
9.15-10 u. Loperweg 10 SIT-
TARD 10.30-11.15 u. Putstr.
10 HEERLEN 12-12.45 u.
Emmastr. 7a TERBLIJT
V3O-2 u. Rijksweg 46 BEEK
2.45-3.30 u. Pr. Mauritslaan
63.

BARDAMES gevr. vel
middag ervof avond. Tel. na
14.00 uur 045-462500.

BARDAMES gevr. Tel. na
20.00 u. 045-464163.
MEISJES gevr. v. privé en
escort. Tel. 045-424987.

Gevr. PREPARATEUR
-leerling-preparateur voor
het opzetten van vogels en
zoogdieren. Min. erkend
preparateursbdrijf Lam-
Drichs, Rijksweg-Zd. 142,
Geleen, tel. 04494-49197.

BROOD-BANKETBAK-
KER gevr. omg. Sittard.
8r.0.n0. SI 235 LD 6136 ER
Sittard. Baandert 16.

Meisje voor hulp in onze
BLOEMKWEKERIJ met
minimaal LAS voor 3 a 4
dagen p.w. Soll. spoedig.
Tel. of schr. aan: Tuinbouw
Stokkermans. Esschenweg
70. Heerlen, 045-751416.

ITe huur gevr. woonhuismet grote
tuin in of rond Brunssum tot

’ 800,- p.mnd. Brieven o. nr. BR
258 L.D. Rumpenerstraat 81,

Vereniging 4e klasse
KNVB zoekt voor het sei-
zoen "86/76 een TRAINER.
Schrift, soll. met referentie
en verlangd salaris richten
aan het secretariaatK. Vol-
ders, Kremerstraat 11. 6466
JAKerkrade.
BARDAME gevr. Postillon
BarLinne. Tel. 04746-3305.
Tabak- en lect. spec.zaak
omg. Heerlen vrgt. deg. net
MEISJE (17-18 jr.) part-
time evt. full-time list. met
erv. (niveau MAVO). Br.o-
.no. GE 163 LD Markt 3,
6161 GE Geleen.
ESCORT zoekt meisje of
vrouw om mee samen te
werken. Tel. 045-320905.
Zelfst. HULP gevr. voor fri-
ture, te meld. na 18.00 uur,
tel. 045-455149.
Wij zoeken een ENTHOU-
SIASTE vent. Voor onze
ambachtelijke slagerij. Wij
denken aan een schoolver-
later van + 17 a 18 jaar die
straks eindexamen doet en
interesse heeft voor het sla-
gersvak. Schr. soll. aan: P.
Wetzels. Nieuwe Markt la.
6365 BG Schinnen.
Hoge VERDIENSTE. As-
surantiekantoor zkt. aktie-
ve freelance vertegenwoor-
digers m/v voor deverkoop
van verzekeringen in Zuid-
Limburg. Ervaring geen
noodzaak, voor opleiding
wordt door ons zorggedra-. gen. Inl. tijdens kantoor-
uren. tel. 045-225367.
OBER en portier gevr. voor

[de carnavalsdagen. Het
Streeperkruis Schaesberg.

Gevraagd ervaren
voorman metselaar

metselaars, steller, timmerman
Tel. 04455-1871

j Welke kleine AANNEMER
t heeft interesse in het ma-[ ken van: garage 5x4 gmet-. scld, betegelen terras
i (vorstvrije tegels) 50-60 m2,> plaatsen enkele kozijnen.

' In Hoensbroek, 045-210942.

Een eerlijke kans op een
vaste baan!! Wij zoeken
voor onze buitendienst (afd.
abonnementenwerving) 2
mcdewerk(st)ers, leeftijd
tussen 25 en 40 jaar. Voor
serieuze mensen die over
een doorzettingsvermogen
beschikken en bereid zijn
om hard te werken, bieden
wij een gratis opleiding en
bij gebleken geschiktheid
een vaste baan in loon-
dienstverband met een pri-
ma salaris en onkostenver-
goeding. Belangstelling?
Bel voor een afspraak
04498-55259. Tijdens kan-
tooruren 9-12 uur en 13.30-
-17.00 uur, leesportefeuille
Antoine. Broekstraat 5.
6125 AN Obbicht.
ENTERTAINER disc-joc-
key gevr.Tel. 04405-2967 na
18.00 uur.
Gevr. SLAGERSLEER-
LING. Slagerij van Well.
Tel. 045-452088.
Part. FRIT.HULP voor frit.
in Sitt. Tel. 045-324063 tus-
sen 9 en 12 u.
Confectieatelier heeft
SNIJCAPACITEIT over
event. m. modellen en pa-
tronen. Tel. 045-270024.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS, woonacht. Bis.,
ook stud. en WAO-ers. Ju-
lianastr. 6 Brunssum 045-
-252444.
Ervaren BUFFETHULP
gevr. Lft. tot 30 jr. Tel.
04402-71970.
Kurhotel Auberge Du Lim-
bourg (ORA-hotel) vraagt
voor part-time DIENST-
VERBAND zelfst. werken-
de kok, receptionist(e). vrij
willigers voor begeleiding
gehandicapte hotelgasten.
Sollicitanten kunnen tele-
fonisch kontakt opnemen:- 045-225400.
Fotograaf zoekt MODEL-
LEN. Ben je spontaan en
vrij? Wil je wat bijverdie-
nen? Schrijf dan een brief-
je, liefst met foto. Br. o. no.
MA 367 LD, Stationsstr. 27,
6221 BN Maastricht.

Gevr. 60+'er voor MAGA-
ZIJNWERKZAAMHE-
DEN (part-time). Te b. 045- l
311634. Inl. tuss. 17 en 18 :
uur van maand. t7m vrijdag. 'Het Dagblad de Telegraaf 'zoekt op korte termijn BE- !ZORG(ST)ERS voor Heer-
len (spec. Heerlerbaan). Tel.
045-722034.
STADSPOST zoekt bestel-
lers v.d. gemeenten Voe-
rendaal, Heerlen, Land-
§raaf en Kerkrade in bijver-

ienstensfeer. Br. naar
Houtbaan 79, 6372 MB
Schaesberg.
Dames voor PRIVEHUIS
gevr. Tel. 04494-53024.
Berkon B.V. Bom, tel.
04498-54795. Gevraagd voor
diverse projecten: LAS-
SERS, electnsch/C02

, pijp-
monteurs, zelfst. vlgs. iso.
hulpmonteurs, onder-
houdsbankwerkers, plaat-
werkers bekend met lucht-
kanalen, montagemede-
werkers. Hebt u interesse,
maak eerst een telefonische
afspraak op maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 11.00
uur.
Privéclub vraagt MEISJE.
Bel voor inf. 04494-45098.
Part-time TAXICHAUF-
FEUR gevraagd, persoon-
lijk aanmelden. Taxibedrijf
Bor-Tax, Putstr. 103,Bom.
Gevr. voor Frans restaurant
in centrum Maastricht:
LEERLING-KOK S.V.H,
va. 3e jaars. Br.ond.nr. MA
365 LD, Stationsstraat 27,
6221 BN Maastricht.

NEW LOOK B.V. Baanstr.
101 Schaesberg. Schoon-
maakonderhoud, gevelrei-
niging, uitkappen, voegen,
steigerverhuur. Tel. 045-
-312154-312709.
Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NOK, met de langste schrif-
telijke garantie. Tel. 045-
-224459.
Voor VAKBEKWAAM be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.
Alles in één hand! Bel Hans
Lips B.V. voor al uw tim-: mer- en DAKWERK, span-

i ten. dakkapellen, isolatie.. kozijnen, interieurbetim-
mering enz. alsook alle. soorten daken, zinkwerk v., nieuwbouw of onderhoud.
Tel. 045-453818.

*Xgfc '&£&—__——. -aaWfl^^^jS^fflff.': aaaaaaaa^^^^^^^^r^^F^^^^^^^^aaa^^^^^^l^^a^^^^TrTl^^aa^^^^^^aaaT^i^^aaa^ÊA^^^^aaaaW

Jl lt 3 Hk -I

t\ * w>«Paß<V''^^^ i|f^ _| I Ll—>i 3—v r_ll —v I—v I L^yJ —«I—3IPJB

jt| SU.tf _■

jgË| ■*":--.-... :^t__H la^^^^^

__^^ .v

idH II JË& 11 nKI ; V l:li--H

DAIHATSU
GELEEN, Garasebedrijf R.C Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04494 - 53010.
HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045 - 415264.
ÜBACH OVER WORMS, Autobedrijf Ton BV, Rotscherweg 60, tel. 045-313588.

Let op! DAKDEKKERS-
BEDRIJF Peters. Uw dak
is ons vak. Wij vernieuwen
alle daken en zinkwerk.
Ook PVC dakgootbekle-
ding. Tel. 045-312817 of
325793.

Ontstoppen
en reinigen van riool

of afvoer. Riarex Heerlen.
Tel. 045-716425.

Voor al uw dakwerk DAK-
DEKKERSBEDRIJF
Schripsema tel. 045-463900.
Bouwbedrijf Baade kan
nog RUWBOUW, verbou-
wingen enz. direktaanvaar-
den. Tel. 043-644846, na
18.00 uur tel. 04499-3885.
Gevr. allround STOF-
FEERDER voor uithulp.
Br.ond.nr. 381 LD, Fr.
Erenslaan 4 6371 GV
Schaesberg - Landgraaf.
DRUMMER, m. ervaring,
biedt zich aan voor carna-
valsdagen. Tel. 045-454524.
BASSIST zoekt aansluiting
in commercieel orkest. Tel.
045-322784.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Schilder, TEGELZETTER
biedt zich aan, tel. 045-
-220755 en 04492-4505.
Metaalbewerker zoekt
WERK voor 3-4 dagen per
week. 8r.0.n0. GE 166 L.D.,
Markt 3, 6161 GE Geleen.
Fr.-lance TYPISTE m. rui-
me erv. (o.a. vr. talen) kan
hoge kwalit. prest, leveren
in sn. tempo. 8r.0.n0. GE
164 L.D. Markt 3, 6161 GE
Geleen.
DAKDEKKERSBEDRIJF
M. Haas voor alle vernieu-
wingen, reparaties van alle
soorten daken, goten,
schoorstenen, dakkapellen,
dakbeschoten en dakisola
tieplaten. Kerkrade/Vaals.
Tel 045-451862.

KACHELS. Januari-uitver-
koop 50% korting vanaf
f 250,-. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, tel. 04459-1638.
IJZER en staal. Verkoop
van alle soorten staafstaal,
ronde buizen, vierkante
buizen, rechthoekige bui-. zen, betonijzer, bouwstaai-
matten, balken en platen.
Ook verkopen wij alumi-
nium, koper en messing.
Alles is op maat leverbaar.
Felix Phiüps, ijzer en staal.Industriepark Nuth. Tel.
045-241422. T.o. Makro.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
AANHANGWAGENS, ge-
middeld 25% goedkoper- af
fabriek. Gekeurd door de
rijksdienst wegverkeer.
Gratis thuisbezorgd. Solide
BV. 078-180408.
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:
Zelf bier en kaas maken.
Alle toebereidselen hier-
voor krijgt u bij PUUR-
O-SANA Heigank 112 N'ha-
gen. tel. 045-312575, ge-
opend di. t/m zat. v. 13.00 tot
17.30 u. -ZONNEN, kuur. 12x voor ]

’ 60.-. Tel. 045-727742. Kol- 1
fie gratis! <
Goede KLEURENTELE-
VISIES, grote sortering, -prima spelend en met ga-
rantie: Philips grootbeeld
va. ’245.-. Radio Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
KLEURENTEEVEE. Gro-
te sort. met garantie. Alle
merken vanaf ’ 175,-;
zw./wit-t.v. vanaf f 75.-.
R.T.V. v. Voorst, Ganzewei-
de 48, Heerlerheide. Tel.
045-213879.
KLEURENTELEVISIES

O.a. Philips, Blaupunkt,
ITT vanaf fl 95,-. Radio/TV
Frank 8.V., Bokstr. 33,
H'heide. Tel. 045-213432.
Oosthoek ENCYCLOPE-
DIE te k. 22-dlg. Nw.pr.
/ 4300.-, weg. omstandigh.
v. f 1175,-. Tel. 045-417711.
Grote Spectrum ENCY-
CLOPEDIE te koop 7 mnd.
oud. Nw.pr. (490ÓA Weg.
omstandigh. v. I 1275,-. Tel.
045-454628.
KLEUREN-TV te koop,
voltransitor. Mooi toestel.
Tel. 045-417988.
KLEUREN-TV te koop
weg. omstandigh. Mooi toe-
stel 045-454628.
Te k. rib KIDERWAGEN
f 125,-kompl. set motorkof-
fers f 150,-, dames motor-
pak 2-delig mt. 40/42. Pr.
n.o.t.k. DeThun 61 Heerlen.
Tel. 045-716203.
Uw meubels nieuw be-
kleed. STOFFEERDERIJ
J. Kloproggc. Dr. Poels-
plein 29, Simpelveld. Tel.
045-443771.

CTM 4 februari 1 986 M

■ Belangrijke openbare 7
I verkoping wegens: f i

in beslag genomen goederen in opdracht van
fiduciaire eigenaresse en belanghebbenden o.a. 11

van diverse pre-faillissementen e.d..
Alpha International BV.
zal in opdracht van ópgemelde principalen op dinsdag 4 fe- -*-
bruari 1986 openbaar verkopen alle goederen aanwezig h
tijdens de kijkdagen. De veiling wordt gehouden t.o.v. de wele-
delgestrenge vrouwe J.A.M. Druncks, notaris te Maastricht.
Konfektie-atelier en zeilmakerij: *Industriële naaimachines 0.a.: 3x Singer 4-naalds kettingsteek A
type 300 W; 405; 406; 205, Vi. 2-naalds idem W 201 V.. Singer ■990 BH md. lockmach. 7x Singer 212 G-141 2-naalds stiksteek.
Singer 231-8 armafwaarts kettingsteekmach, 2 naalds kettings- ■
teekmach. Durkop dubb. naalds kettingsteek type 933-202, Pfaff
dubb.naald stiksteek, Durkop 2-naalds stiksteek, Adler enkel-
naald md.mach. op zuil, Prym NE-10 zeilkous mach. semi-aut.
Prym NE-10 semi-aut. drukknop mach., 2x Wolf vert. snijmach. ,j
6enB, 2x hoog roterende snijmach. etc.
Heftruck, Marial h.h. 4 mtr 1250 kg L
Automobielen: n
Mercedes 300 TD turbo 1981, Mercedes 200 D 1983; Merce- i(
des 206 D 1977 gesl. bestel, Chevrolet Caprice 1979, Chevrolet o
Impala 1977, Mazda 1600 gesl. bestel lpg 1981, Volvo Amazo- i\
ne P-130 1965, Range Rover 1975, 2CV 1977, Renault 5 1977, j
Mercedes 200 D 1979, Renault Saviem 1977, BMW 525 1975
aut., lpg. n
Juwelier-horloger: *.

Kompleet luxe winkelinterieur met toebehoren, alsmede de °komplete horlogemakerswerkplaats, alarminstallatie, brandkast 8
etc. j

Meubelzaak van hoogwaardige design-meubels en verlichting:
w.o. Artifort, Schieffendecker, Martinelli, Artimede, Kil, Pastoe,
Capalini, Klootwijk, Guzzinni, Floss etc.

I Groothandel in motoronderdelen en motorkleding:
Ong. 4000 sets remblokjes Vesrah, onderdelen divers van 0.a.;

Honda, Suzuki en Yamaha, partij lederen motorkleding (onder
voorbehoud), cross-handschoenen, body-warmers etc. ong. 80
meter stalen magazijnstelling.

i^Q Machines en bouwgereedschappen: ,
2x metaal afkortzaag, houtdraaibank, lasapparatuur, kolom-
boormachines, garagekrikken, bankschroeven, slijptollen,
stoomcleaners o.a. Karcher, Gerni, Cleanomat, boor- en breek-
hamers, bouwliften, betonkubels, elektr. lieren, daktakel, slag-

; schaar, stukadoorslift etc.
Kantoormachines en kantoormeubilair:
8x L-bureau, lederen direktiefauteuils, typistestoelen, kantoor-

p^H kasten, dossierkasten, 75 kantinestoelen, boekhoudmach.,
L/] tekstverwerker met printer, div. printers, terminals, home com-

puters, kopieermachines, stencilmachines, elektronisch kassa-
i register, tel- en rekenmachines, type-machines etc.

W Varia:. L Mobiele vuilcontainer, sanitair, elektr. lichtkoepels, partij weg-
werphandschoenen, camping gaskomforen, 2500 mtr ritssluitig,
waterfilterinstall., looplampen, heteluchtkanonnen, partij weg-
markeringspaaltjes en katteogen etc.r J^B I

1 Kijkdagen:
; maandag 3 februari van 10.00-19.00 uur

dinsdag 4 februari van 08.00-10.30 uur I
De kijkdagen worden gehouden in de loods van Alpha International,

\ L^ Ambyerstraat Nrd. 174 te Maastricht-Amby, tel. 043-626230.
kj Veiling: dinsdag 4 februari aanvang 11.00 uur.

De veiling wordt gehoudenin het 'Maaspaviljoen', Maasboulevard 101
H te Maastricht.

Inlichtingen: Alpha International BV, Ambyerstraat Noord 174, te

t ] Maastricht, tel. 043-626230, telex 56657 TX Mtr.

■ (X alpha international by. I
I «roerende goederen «veilingen «expertises «taxaties

_^____--^-^-~^~^-——^■^~^~^~»---—^^
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WINKLER PRINS 80 te
koop 25 grote delen, Mi jr.
oud, als nw. Nw.pr. ’ 4800,-.
Weg. omstandigh. v.

’ 1675,-. 045-417988.
Stofzuiger- en WASMA-
CHINEONDERDELEN,
bij ons vindt u het. Van
Uden, Hoofdstraat 12.
Hoensbroek.
AANHANGWAGENS tot
2000 kg en onderdelen voor
zelibouwers tegen fabrieks-
prijzen. W. Dabekaussen,
Punterweg 7 Maastricht tel.043-632510!
Te k. voor carnaval: plastic
VLAGGETJES voor bin-
nen en buiten. Tel. 05176-
-1921.
REPARATIE v. alle srt.
stoelmattingen en vlecht-
werk, algen, en terugbez.
Bar, Simpelveld. 045-
-444957.
Te k. WASAUTOMAAT
225.-, 295.-, 375,- ijskast 100.. diepvr. 350.-. Tel. 045-
-725595.
Te k. ALLESBRANDER
f 200.-, Meezenbroekerweg
95. Hrl. 045-722213.
4 eiken EETSTOELEN en
eiken eettafel, 1 dressoir,
zat. 1 febr. van 13.30 tot
15.00 uur, Merkelbeeker-
straat 44. Brunssum.
Te k. D KETT. 55 cm, 1. 14k.
met hang. en 1 echt gouden
tientje. 045-750587.
Te k. compl. witte BABY-
KAMER met veel ace,
Riinstr. 29. Beersdal, tel.
045-725120.
Te k. KINDERWAGEN,
d.bruin. Pnjs i'125.-. Tel.
045-228884.

Hoensbroek
Te koop woonhuis met cv., berging, 4
slpk., ruime woonk., kelder etc. Prijs

’ 79.900,-. Tel. 04492-3500. Voltalaan 32.

PARKET VAN RECTOP.
OOK Ü HEBT ER RECHT OP!

Welkom in onze Showrooms.
Bel voor informatie of maak

vrijblijvend een afspraak.

_=^REGTÖP
GELEEN Rijksweg-zuid 1F('t Kummenaol)tel. 04494-50343

ma. t/m vrijdag 14.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur donderdag koopavond

ROERMOND Wilhelminaplein (naast Super Confex)
tel. 04750-10018 donderdag 13.30-21.00 uur
vrijdag 13.30-18.00 uur zaterdag 10.00-17.00 uur
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GELD NODIG?
Fin.kantoor JORISSEN

Pers. leningen netto in handen Pers. leningen
36x 48x 60x 72x 84x

5100 170- 135- 114- — 25000 428."
10100 330- 261.- 219- 193- 30000 514.'
15000 491- 387- 326- 287,- 35000 599.'
20000 655- 517- 435.- 381- 40000 685.'. "*

Lopende lening geen bezwaar. Zeer voordelige 2e
hypotheken en doorlopende kredieten. Gediplomeerd en

vertrouwd kredietintermediair.

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

."
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j-iTiinl Prnwinrip BureauVoorllch,in 9
iJjjJ;. riUVIIIUIC en PublicRelations
-fAWr* | ■ . Postbus 5700

_J_J LimDlirg 6202 MA Maastricht

-^-^* tel. 043-899999

mededeling Gedeputeerde Staten
m 11/5-S6 maken bekend, dat op 6 januari 1986 bij hen

is ingekomen de aanvraag d.d. 16 december
1985 (ingeschreven onder nr. BP 165) vanhet
gemeentebestuurvan Meerssen om vergun-
ning ingevolge de Hinderwet voor het opricti
ten, enz. van kantoren, loodsen en opslag-
plaatsen van OpenbareWerken, gelegen
Kloosterweg ongenummerd te Meerssen. D«?
aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggen ter inzagevan 3 februari 1986tot 4
maart 1986en wel: - terProvinciale Griffie
te Maastricht (Bureau Voorlichting) tijdens df
werkuren; - bij de afdeling Ruimtelijke Orde
ning en Volkshuisvesting aan dePletsmolen
20 te Meerssen elke werkdag van 8.30-12.30
uur en bovendien donderdagsvan 17.30 uur
tot 20.30 uur, in de sporthal aan de Molen-
veldweg te Meerssen, alsmedetijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsen tot heteinde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvraag.
Tot uiterlijk 25 februari 1986 bestaat de gele-
genheid gemotiveerde bezwaren tegen het
gevenvan de aangevraagde beschikking
mondeling in te brengen, waarbij alsdan een
gedachtenwisselingkan plaatshebben waar-
bij ook de aanvrager aanwezig kan zijn; daar-
toe dienttijdig (eventueel telefonisch:
(043-897529) een verzoek bij Gedeputeerde
Staten te zijn ontvangen.
Tot uiterlijk 4 maart 1986kunnen tegen het
geven van de aangevraagde beschikking
schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht, onder vermeldinc
van het nummer van de aanvrage.
Degene dieeen bezwaarschrift indient,kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be
kend te maken. Alleen degenen,die bezwarei
hebben ingebracht op dewijze als bovenom
schreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoeredelijkerwijs niet in staat is gewees'
kunnen bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king indienen en zijn later tot het instellenva
beroep gerechtigd.
Maastricht, 31 januari 1986.



Geschiedenis
Voor een goed begrip van de ruzie
moet de geschiedenis even worden
teruggedraaid naar 1980. Minister
Van Aardenne (Economische Za-
ken) concludeerde dat de specialis-
ten op dat moment nog gemiddeld
80.000 gulden boven het norminko-
men van 180.000 gulden verdien-
den. Via een prijsbeschikking voor
de tarieven wilde hij dat recht trek-
ken.

Van Aardenne vond dat rechtvaar-
dig, omdat de specialisten voor een
groot deel hun inkomsten via de
overheid krijgen en hoewel ze zelf-
standig zijn, niet echt op een vrije
markt met concurrentie opereren.
De LSV meende dat de Prijzenwet
niet mocht worden gebruikt voor
het voeren van een inkomensbe-
leid en kreeg daarin van de rechter
gelijk.

In 1982 werd een wet normering in-
komens vrije beroepen voor vijfjaar
van kracht. Deze behelsde voor de
specialisten tariefsmaatregelen en
een systeem waarbij de medicus na
het overschrijden van een bepaalde
inkomensgrens wel hard mocht
doorwerken, maar daarvoor naar
verhouding nauwelijks loon kreeg.
Dit laatste moest er mede voor zor-
gen dat werkloze specialisten ook
aan de bak konden komen.
LSV-penningmeester Van Soest
zegt dat deze wet het beoogde doel
miste. Er bleef ruzie met de over-
heid over de hoogte van de inkom-
sten boven de 180.000 gulden en
over de hoogte van de praktijkkos-
ten die de specialist ook moet zien
terug te verdienen. Na veel gehak-
ketak sloten deregering en de LSV

in mei 1984 een Generaal Akkoord
dat tot juli 1987 zou gelden.
In de overeenkomst werd behalve
de normen voor inkomen, kosten en
praktijk ook vastgelegd dat de 5500
specialisten, die een gezamenlijke
omzet (inkomen en praktijkkosten)
hebben van 1,8 miljard gulden, in
driejaar 165 miljoen gulden zouden
inleveren. Dat geld mocht worden
gebruikt om 500 medici hun specia-
lisatie te kunnen laten uitoefenen.

Van Soest legt uit: „Als er vijf spe-
cialisten zijn en er komt er een bij,
daalt het inkomen van de vijf. Dat
is niet op te vangen met harder
werken, hoewel er soms zeer lange
wachttijden voor patiënten zijn.
Allereerst levert dat weinig op
vanwege het systeem dat hoe har-
der je werkt je er steeds minder
voor terug krijgt en ten tweede is
het budget van de ziekenhuizen be-
perkt, waardoor er bijvoorbeeld te
weinig verpleegsters zijn ofte wei-
nig tijdbeschikbaar is in de opera-
tiekamer".

De LSV-penningmeester zegt dat
sedert 1984 al 220 'werkloze' specia-
listen een baan hebben gekregen.
Met andere woorden: in de helft van
de afgesproken tijd is reeds 67 mil-joen van de geëiste 165 miljoen in-
geleverd. Van der Reijden bestrijdt
dat. Volgens hem kwamen niet
meer dan 60 nieuwe specialisten
aan de slag.

door chriet titulaer

Ramp Challenger heeft
ernstige consequenties

HEERLEN - De rampzalige
explosie van het ruimteveer
Challenger zal een zwaar
stempel drukken op de ver-
dere ontwikkelingen in de
ruimtevaart. Door de verwe-
venheid van civiele en militai-
re toepassingen heeft het on-
geluk zelfs gevolgen voor het
machtsevenwicht in de we-
reld, dat ook in de ruimte
wordt uitgevochten.

NASA gaat nu eerst onderzoeken
waardoor de shuttle is geëxplo-
deerd. De vorige explosie in de
ruimte vond plaats in de Apollo-13-
-capsule op weg van de aarde naar
de maan. Bij dat ongeluk werd een
deel van het bedieningscomparti-
ment opengerukt. De astronauten
Lovell, Haise en Swigert overleef-
den de ramp door de maanlander
als reddingssloep te gebruiken en
zo op vrijdag 17 april 1970 terug te
keren op aarde (voor de bijgelovi-
gen: de Apollo-13 verongelukte op
13 april 1970).
Bij het onderzoek dat volgde, bleek
dat de zuurstoftank die was ont-
ploft, tijdens de bouw een keer was
afgekeurd en later een keer be-
schadigd. Tijdens dat onderzoek
kwamen veel meer gerapporteerde
gebreken, defecten en slordighe-
den boven tafel. Blijkbaar was men
bij NASA te nonchalant geworden.
Tussen de vluchten van de Apollo-
-12 en 13 waren vijf maanden verlo-
pen, maar tussen de Apollo-13 en
14 verliepen tien maanden: de ex-

plosie leverde dus een vertraging
van ongeveer vijf maanden op.

Al eerder was het misgegaan meteen Apollo-project. Op 27 januari
1967 kwamen drie astronauten
tijdens een grondtest om het le-
ven. Na die brand zou het tot 11
oktober 1968 duren eer de eerstebemande vlucht werd gemaakt.

In Rusland leidde de dood van
Komarov in april 1967 ook tot een
vertraging voor de bemande So-
joez-vluchten van meer dan een
jaar. Pas in oktober 1968 werd de
tweede Sojoez gelanceerd. Toen in
juni 1971 drie kosmonauten veron-
gelukten, bleef het tot september
'73 stil op het platform voor beman-
de vluchten in Baikonoer. ,

Onderzoek
Het onderzoek naar de oorzaak van
de explosie in de Challenger zal

veel tijd vergen; het nemen van cor-
rigerende maatregelen in de drie
overgebleven shuttles eveneens.
De werkelijke vertraging is moeilijk
te schatten in deze fase, maar ge-
schat wordt zeker meerdere maan-
den. Bij enkeleklanten zal dat grote
problemen opleveren.

Het lanceerschema zag er voor de
komende maanden als volgt uit: 6
maart Columbia (Astro 1); 15 mei
Challenger (Ulysses); 20 mei Atlan-
tis (Galileo); 24 juni Columbia (drie
satellieten); 22 juliChallenger (EOS
en TDRS); juli Discovery (militair);
18 augustus Atlantis (ruimtetele-
scoop); 4 september Columbia (mi-
litair) en 27 september Challenger
(ophalen LDEF Insat). Door het on-
geluk van dinsdag is het erg on-
waarschijnlijk geworden dat de lan-
cering van 6 maart inderdaad door-
gaat.

De materiële schade door het
verongelukken van de Challen-

ger is enorm: de kosten voor het
bouwen van een nieuw ruimte-
toestel bedragen miljarden gul-
dens; schade aan lancerings-
plaats 200 miljoen. Verder is er
een communicatiesatelliet met
een waarde van 300 miljoen gul-
den verloren gegaan. De vertra-
ging in het ruimtevaartproject
van de NASA kost ook honder-
den miljoenen guldens. Deze cij-
fers zijn redelijk goed in te schat-
ten, maar daarnaast heeft NASA
nog kostbare problemen omdat
de TDRS-kunstmaan die aan
boord was, verloren is gegaan.
Deze satelliet was van vitaal be-
lang voor de communicatie tus-
sen de shuttle en een aantal sa-
tellieten enerzijds en de aarde
anderzijds.

Gesjoemel
Het verschil heeft te maken met ge-
sjoemel met cijfers van het aantal
specialisten dat ziekenhuizen tewerk stelt. Op verzoek van de spe-cialisten zelf werd in veel gevallen
een hogere opgave gedaan, omdat
ze bang waren dater niet meer colle-
ga's bij mochten komen. Door hetGeneraal Akkoord, zegt Van Soest,
werden die plekken wel opgevuld,
maar dat kon uiteraard niet bij de
staatssecretaris worden' gemeld.
Zodoende bestrijdt Van derReijden
nu dat de specialisten al 70.000 gul-
den hebben ingeleverd. Hij legt het
Generaal Akkoord ook anders uit.
De staatssecretaris ontkent dat de
afspraak is gemaakt dat alleen de
165 miljoen gulden ten behoevevan
nieuwe specialisten zou worden op-
gebracht. Volgens hem zou daar-
naast nog eens 165 miljoen gulden
worden bezuinigd.

Verder wil hij dat de specialisten
ook de rekening krijgen voor de
ongeveer 33 miljoen gulden die se-
dert 1983 te veel aan specialisti-
sche hulp is uitgegeven. En, stelt
Van der Reijden, het systeem van
'overwerk' heeft wat betreft de zie-
kenfondsen wel gewerkt, maar dat
is niet gelukt bij de particuliere
verzekeraars. Dat scheelde 30 mil-
joen gulden, ofwel 100 arbeids-
plaatsen.

Van Soest zegt dat de woede vooral
is ontstaan over de extra bezuini-
ging van 165 miljoen gulden. „Als
de aangekondigde tariefsmaatregel
wordt doorgevoerd, komt het inko-
men van de gemiddelde specialist
onder dat van de topambtenaar",
zegt Van Soest.

De LSV-man gelooft niet dat bij-
voorbeeld een bijstandsmoeder zich

kan voorstellen waar die toch goed
betaalde heren zich druk over ma-
ken. Hij verwijst weer naar die amb-
tenaar. „Als de maatschappij vindt
dat een topambtenaar teveel be-
taald krijgt en minder moet verdie-
nen, dan geldt dat ook voor ons. We
zijn nu eenmaal gelijk gesteld".

Hij vervolgt: „Vergeet niet, we heb-
ben ingeleverd. Maar waarom kij-
ken ze zo naar ons? In een paar jaar,
tot 1977, groeide de gezondheids-
zorg explosief. Toen werd er inder-
daad extreem veel geld verdiend
door de specialisten. Uit die tijd
stamt nog steeds het beeld dat we zo
verschrikkelijk goed worden be-
taald".

„Maar het is allang niet meer zo
dat specialisten bij de banken zo-
veel geldkunnen krijgen als ze wil-
len. Integendeel, ze worden nu heel
krap gehouden. En dat verhaal
over die Jaguars, wat een onzin.
Uit een enquête bleek dat de mees-
te specialisten een auto hebben
van rond de 35.000 gulden. Dat is
behoorlijk, daar niet van, maar je
krijgt er slechts een tweedehands
Jaguar voor".

Belangrijk
De lancering van de eerste TDRS
in april 1983 (de eerste vlucht van

de Challenger) verliep ook niet
vlekkeloos. De satelliet zat in een te
lage baan en werd met de grootst
mogelijke moeite opgekrikt naar de
geo-stationaire baan waar hij nooit
helemaal goed heeft gewerkt. De
Challenger-vlucht van dinsdag was
om die reden erg belangrijkvoor de
hele ruimtevaart.

Dat de komeet van Halley niet van
dichtbij door de Challenger beke-
ken kon worden, is jammer, maar
daar ligt niemand wakker van. Sa-
mengevat: de totale materiële en
immateriële schade is in te schatten
op 5 a 10 miljard gulden.
Een ander probleem voor NASA is
het vertrouwen dat klanten stellen
in de space-shuttle. Er zullen zeker
klanten zijn die hun satelliet nu door
de Europese Ariane-raket laten lan-
ceren. NASA heeft ook nog te ma-
ken met de opinie van het Ameri-
kaanse volk, waardoor in het Con-
gres wordt bepaald hoeveel geld er
beschikbaar is voor de ruimtevaart.

De explosie van de Challenger
wordt duidelijk gezien als een na-
tionale ramp. Alle Amerikaanse
televisiestations die lanceringen
nog nauwelijks volgden, maak-
ten een live-reportage die meer
dan vijf uur duurde. Het Ameri-
kaanse volk is geschokt, maar
het is zeer de vraag of het ver-
trouwen in NASA wezenlijk is
aangetast. De Amerikanen zijn
trots op hun shuttle, ze willen
een degelijk onderzoek en daar-
na mag het aftellen weer begin-
nen.

binnen/buitenland

We hebben de laatste tijd al genoeg ingeleverd'

Medische specialist
voelt zich bedrogen

Van onze Haagse redactie

RECHT - De medische specialisten, die volgens velen al
ii veel te goed gevulde portemonnee hebben, zijn in op-
ind gekomen tegen een aanslag op hun inkomen. De ruzie
srover met staatssecretaris Van derReijden (Volksgezond-
id), die sprak over de 'medische mafia', is de laatste dagen
og opgelopen. De specialisten staakten daarop het overleg
it hetrijk en weigeren voorlopig ookkeuringen te verrich-
a ten behoeve van de sociale wetgeving.

nleiding tot het conflict zijn de
luwe tariefsverlagingen die het
binet aankondigde voor verrich-
gen van cardiologen, kinderart-
E internisten en andere specialis-
ï. De medici, die meestal niet in
indienst zijn, verzetten zich tegen
i maatregel. Ze vinden dat zij hun
drage aan de bezuinigingen al
bben geleverd.
edend werden de specialisten
in Van der Reijden uitspraken
cd over hun angst om hun tweede
lis of hun derde vrouw te moeten
Schaffen, waarmee hij het algeme-

-1 beeld van de bepaald niet arm-
ïtige medicus bevestigde. Sommi-

-1 specialisten wilden de staatsse-
Btaris aanklagen wegens smaad.
te worden natuurlijk niet slecht
taald", zegt penningmeester H. C.
ïiSoest van de Landelijke Specia-
ten Vereniging (LSV), „maar we
ibben sinds 1980 van ons inkomen

procent ingeleverd. De nieuwe
aatregel zou betekenen dat die in-
bering naar de 40 procent loopt,
at is 40 procent van veel, maar het
wel 40 procent".

*n Soest, radioloog teRotterdam,
et uit dat het zogeheten normin-
»men van een medisch specialist
-lijk staat aan dat van een top-

tor, om wie het hier gaat, voelen zich
door het kabinet bedrogen. Ze zeg-
gen dat de regering eenzijdigop een
in 1984 gesloten akkoord wil inbre-
ken zonder daarvoor goede argu-
menten aan te voeren. Dat kan waar
zijn, maar staatssecretaris Van der
Reijden maakt wel handig gebruik
van een gerommel met de opgave
van in ziekenhuizen werkzame zelf-
standige specialisten.

tabtenaar van het kaliber direc-
iUr-generaal van een ministerie.

'at komt neer op 180.000 gulden,

I'aarbi jzijn inbegrepen 60.000 gul-
fcn aan premies voor pensioen,
'AO en dergelijke, die bij de amb-
'naar door de werkgever worden
"etaald. Dat werd in de jaren ze-

lentig zo vastgesteld om een lei-
faad te krijgen voor de hoogte
4n de tarieven.

'e meesten verdienden in die tijd

(leer. maar volgens Van Soest zit de
«middelde specialist als gevolg
an alle overheidsmaatregelen nu
Bnd die 180.000 gulden (onder meer
■inderartsen zitten een stuk lager),

is de maat vol en hebben
"e medici geen zin om nog verder
[chteruit te boeren. Althans, zegt

-Kan Soest. ..niet meer dan de top-
ambtenaar met wie wij worden ver-
geleken".
fJe 5500 specialisten in de vrije sec-
'_

Het is
zover!

In het vorstendom Liechtenstein
tussen Zwitserland en Oosten-
rijk doen zondag voor het eerst
vrouwen mee aan de verkiezin-
gen voor het parlement, de 15
leden tellende Landdag. De
vrouwen in het krap 27.000 in-
woners tellende staatje kregen
op 1 juli 1984 actief en passief
kiesrecht. Het aantal kiesge-
rechtigden is daardoor met
meer dan de helft toegenomen
tot 12.500.
Nieuw is ook dat er op een vrije
lijst kan worden gestemd tegen-

over'de twee traditionele partij-
en.
Sinds 1978 wordt Liechtenstein
geregeerd door de Vaterlandi-
sche Union (VU), die een krap-

pc meerderheid van acht zetels
heeft in de Landdag. Premier in
Vaduz is Hans Brunhart.
De andere traditionele partij, de
Fortschrittliche Bürgerpartei,
beschikt over de resterende ze-
ven zetels. Tussen beide partij-
en die als burgerlijk worden be-
schouwd, bestaan nauwelijks
verschillen.
De nieuwe, vrije lijst wil samen
met Groenen in het parlement
doordringen, maar dit is niet
eenvoudig, daar er een kies-
drempel geldt van acht procent.

Voor de eerste maal vrouwen op verkiezingsaffiches in Liechtenstein

Verzekeringen
De explosie van de Challenger zal
ook tot gevolg hebben dat satellie-
ten en lanceringen vrijwel niet meer
te verzekeren zijn. Vanaf begin
1982 zijn er veel schadeclaims ge-
weest voor satellieten die niet in de
juiste baan kwamen of die niet
werkten. Zoals bijvoorbeeld claims

voorde InsaMa van 20 miljoen dol-
lar; de Marecs-B 20 miljoen dollar;
de Westar-6 en de Palapa-B2 180
miljoen dollar; de lntersat-5 102 mil-
joen dollar; de Lea-sat 85 miljoen
dollar; de Arab-sat-1a 25 miljoen
dollar en voor de ECS-3 zelfs een
claim van 190 miljoen dollar.
De space-shuttle werd tot nu toe
erg betrouwbaar geacht: de misluk-
te lanceringen waren nimmer te wij-
ten aan het falen van het ruimte-
veer. Nu de Challenger is geëxplo-
deerd, liggen de kaarten anders.
De verzekeringswereld, die toch al
weinig gemotiveerd was, zal nog
minder interesse hebben voor het
afsluiten van verzekeringen voor
ruimtevaartuigen. Gevolg: stijgen-
de premies en onverzekerde satel-
lieten in de nabije toekomst.

In een aantal opzichten zal ook
ons land de gevolgen ondervin-
den van dezeramp. Het volgende
grote doel in de ruimtevaart voor
NASA was Space-Station. een
ruimtestation dat in 1995 zou
worden gerealiseerd. De finan-
ciële gevolgen van de explosie
zijn van dien aard dat er extra
geld nodig is voor NASA wil 1995
überhaupt haalbaar zijn. Via de
Europese Ruimtevaartorganisa-
tie ESA bouwt Nederland meeaan Columbus, een Europees
element in Space-Station. De lan-
cering van satellietenwaarbij Ne-
derland betrokken is, zoals de
Ulysses, staan onder druk. Het is
moeilijk om alle gevolgen van de
explosie te overzien, maar het is
zeker dat de echo nog lang zal
naklinken.

Westduitse regering
komt met pakket
Veiligheidswetten'

BONN - De Westduitse regering
heeft een controversieel pakket
wetsvoorstellen aangenomen
waarbij de persoonsregistratie in
de Bondsrepubliek wordt ver-
scherpt en de bevoegdheden van
de veiligheidsdiensten worden uit-
gebreid. Volgens de regering zijn
de wetten nodig ter verbetering
van terrorismebestrijding en con-
tra-spionage.

De wetten betreffen vooral de op-
slag van persoonsgegevens en de
mogelijkheden voor de autoriteiten
om bestanden uit te wisselen. Daar-
naast wordt de activiteit van de drie
Westduitse inlichtingendiensten ge-
coördineerd. Ook wordt het centra-
le verkeersregister opengesteld
voor gebruik door de politie.
De vérgaande wetsvoorstellen zijn
uiterst omstreden, en zelfs in krin-
gen van deregerende coalitie is te-
rughoudend op de voorstellen ge-
reageerd. De door de regering aan-
gestelde functionaris die toezicht
moet houden op de bescherming
van persoonsgegevens veroorzaak-
te opzien met zijn openbare oproep
aan het parlement de voorstellen
zorgvuldig te bestuderen, opdat
„vrijheid en veiligheid" gegaran-
deerd blijven.
De kritiek concentreert zich op de
mogelijkheden die de autoriteiten
krijgen om steeds meer gegevens te
verzamelen en op te slaan waarmee
de privésfeer van de burger in ge-
vaar zou komen. Volgens de Groe-
nen is de Bondsrepubliek op weg

een „Orwelliaanse staat" te worden.
De sociaal-democratische SDP
heeft aangekondigd de wetsvoor-
stellente willenveranderen oftegen
te houden. De liberale FDP gaf te
kennen niet mee te zullen werken
aan het door het parlement jagen
van de wetsvoorstellen.
Ondanks de protesten wil de rege-
ring nog dit jaar de wetsvoorstel-
len door het parlement krijgen
Vandaag vindt in de Bondsdag eer
eerste debat over de „veiligheids-
wetgeving" plaats.

# Van de dinsdag zo tragisch
verongelukte Challenger zijn
inmiddels tal van wrakstuk-
ken gevonden en nog steeds
wordt er naarstig gezocht
naar overblijselen van het
ruimteveer. Foto: een Ameri-
kaanse militair draagt een uit
de zee vóór Cape Canaveral
opgediept wrakdeel van de
space shuttle. Deskundigen
van de NASA hopen aan de
handvan de vondsten meer te
weten te komen over de oor-
zaak van het inferno,al achten
de experts de kans op volle-
dig uitsluitsel zeer gering.

Te veel lood in 3
benzinemerken

Van de redactie binnenland
DEN HAAG - Van de elf getest»
benzinemerken bevatten de super
benzines van Esso, Fina en Shell U
veel lood. Dit blijkt uit een test vat
de Consumentenbond in het zo
juist verschenen februarinummei
van de Consumentengids.

De superbenzines van de dru
noemde merken hadden volgens d<
test iets meer lood dan het wettelijk»
maximum van 0.4 gram per litei
1 oktober mag er nog maar 0.15 gran
lood per liter in de benzine zitten. Ii
de toekomst moet de benzine gi
loodvrij worden, zo vindt de
heid.

Vrijdag 31 januari 1986 "5
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Nieuw Nieuw Nieuw
Vanavond sensationele opening van

DISCO GARAGE
met de bekende dj's: B.J. en Reggie.

Openingstijden van 20.00 tot 2.00 uur

Wilhelminaplein 17 Schinveld
202017 1
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Hedenavond grote

I PLAYBACKSHOW I
Zaterdag■ DISCO I
Zondag

I FINALE PLAYBACKSHOW EN I
\ TEVENS FINALE SOUNDMIXSHOW ■

£ 1^ "" niii''iwm""W 'iii|ll|l'''l^|i'||iiiii|iiiiff'»'»irni'|ii|iiiiiiiii)iii *■» -
Jf Wederom wegens gebleken succes van de %

afgelopen jaren, nodigen de Jaegers van Geleen \ -f u allen uit op hun groot

JAEGERSBAL
Wi] beginnen te jagen van 12 11 uuf tot 7??? uur & a

ö En zoats u weet van de Jaegers mei natuurlijk weer een z, =grandioos orkest.
g Tevens is er een spektakulaire attraktie.3 Naarhem zult u allen niet alleen ki|ken. maar u springt met zi|n i- !

t , alten op de kast.
Ook is er een optreden van de „Garde oet de Waeg". "i Het geheel vindt plaats met de „Terminus" als jachtterrein

9 4 Entree is gratis £ } ,
S Maar wij zeggen u nu reeds, het wordt weer een van oudsher i

„JAEGERSFESTIJN".
Met vriendelijke groetenen tol zondag 2-2-1986.

De J»e9ers: |_r-_l
aaWÊL^^ . Marga - Willem I - Theike ■ Ger ■ Willem II - Peter - Karel -Co IHMS

■ ' — : i ■

ll ü
Caff „<©ub fldetjenbroefe"

Zaterdag 1 februari dansen met orkest

Sunshine
John en Linda Italiaander
Meezenbroekerweg 124, Heerlen

tel. 045-721732.
Tijdens de carnavalsdagen is ook geopend

café-bar-dancing „be Jfontcin"
Schandelerboord 7, Heerlen.

Zie ook ons programma op 7 februari in dit blad.
202430

Noorbeek
zaterdag 1 tebr. a.s.

lichtmiskennis,
dansen in paviljoen Berggalm met het

bekende orkest

The New Spikes.
Entree ’ 3,50.

W&Êm ALTIJD GAAF!! I
Wilhelminaplein 20 Heerlen |

I Vanavond
CIMARRON

I Country and Western from Nashville
Volgende week woensdag:

I groot oud-wijvenbal I
I Ook in kelderbar LA CAVE J

DISCO J/DANCING
WHITEC^TTORSE

Aalbekerweg 5, Hulsberg

Zaterdag DISCO
Zondag 2 februari
groot auwwiever- en
auwmennekesbal
Prijzen ’ 150,- - ’ 100,- en ’ 50,- 1977 M

De trekking van de loterij L.R.V.P.G.
Coriovallum vindt plaats zaterdag 1 febr.
1986 in de kantine van manege „Stal F".
Aanvang trekking ± 14.00 uur.

fFI MANEGE MW f
■ I Passartweg 56 Heerlen-Nrd.

%■■■■# Tel.: 045-226060
?0?015

CAFÉ ZUM BLAUEN BOCK
Romeinenstraat 84, telefoon 045-413689

■?->.-i^. Kerkrade-West, b.g.g. 045-418959Zaterdag mm

tXSa* TRIO ROMANTICA
Zondag geopend vanaf 10.00 uur

i "■ auw-wieverba£:

Zaterdag speciaal voor u

DECEMBER

La Diligence
'M BEGRIP IN LIMBURG

13 februari
GROOT HOTABAL

Van 3 februari t/m 12februari GESLOTEN
Wij wensen u prettige karnavalsdagen

Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend
D.J. predikant Wim Frijns

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met orkest
THE MISTEY'S
Dinsdag gezellige avond

voor alleenstaanden
met orkest

LOS KAMAJOS
Me wordt de nieuwe

prins van DOVOSr 1926M

I GEMEENSCHAPS-
HUIS

SCHIMMERT
Zaterdag

AUW-WIEVERBAL
Zondag 202°'8

DISCO

IliÜbtM^NffAMVSCMBC

'tZ^-osfa% n*gl

bl
Fruitmachines, ■Jltvideospelen, ei

kleiduivenschiten et(£on
(1000 m2speelruimte3llhi

'T VERMAAK VAN ibeHET JAAR 2000 ,
fi

GEBR. GAILJAAR!
Gasthuisstraat 20-24^1Heerlen

-'dr

1111111111111111111111111111111111111111111111111 l

/ donce .palace \
NEH/IYQRK|\ I / S 2

TOlll^^N
elke zaterdag -

live-groepen
Zaterdag 1 februari

TEAMWORK
Let op!

Nu elke zondag
van 20-22.30 uur

HAPPY HOÜR

Pils 1 piek
Vrijdag, zaterdag en

zondag
geopend va. 20.00 uur

CONTACTENBUREAU
L'Amour. Privé-adresbe-
middeling. Heerlen. 045-
-225237.

MADSONCLUB met Eva
en haar meisjes, 454372,
v. 14-3.00; zat. 14-20. K'ra-
de, Nieuwstr. 110.
PRIVÉ & escort in Roer-
mond. tel. 04750-31693.

_, -— . Df/MiinAin Bureau Voorlichting&m\ rrOVIIICie en pub|icßela,ions

'JUJÜ LimbUrg 6202 MA Maastricht
««■J*"» tel. 043-899999

mededeling Gedeputeerde Staten
Ml3/5-86 maken bekend, dat op 9 januari 1986 bij hen

is ingekomen de aanvraag d.d. 8 januari 1986
(ingeschreven onder nr. BP 384) van Holding
van Ingen B.V. te Bom om vergunning inge-
volge de Hinderwet voor het uitbreidenvan
de inrichting met een werkplaats, gelegen
aan de industrieweg te Buchten-Born.
De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggen ter inzage van 3 februari 1986tot 4
maart 1986 en wel: - ter Provinciale Griffie
te Maastricht (Bureau Voorlichting) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuisvan Bom
tijdens de werkuren en bovendien dinsdags
van 17.30 uur tot 20.30 uur, in de Openbare
Bibliotheek,Prinsbisdomstraat 7 te Bom, als-
mede tijdens de werkuren na laatstgenoemde
datum op deze plaatsen tot het einde van de
termijn waarbinnen beroepkan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.
Tot uiterlijk 25 februari 1986bestaat de gele-
genheid gemotiveerde bezwaren tegen het
geven van de aangevraagde beschikking
mondeling in te brengen, waarbij alsdan een
gedachtenwisselingkan plaatshebben waar-
bij ook de aanvrager aanwezig kan zijn; daar-
toe dienttijdig (eventueel telefonisch:
(043-897529) een verzoek bij Gedeputeerde
Staten te zijn ontvangen.
Tot uiterlijk 4 maart 1986kunnen tegen het
geven van de aangevraagde beschikking
schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden■ ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding
van het nummer van de aanvrage.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be-
kend te maken. Alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenom-
schreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
king indienen en zijn later tot het instellenvan
beroep gerechtigd.
Maastricht, 31 januari 1986.

CONTACTENBUREAU
Yvonne. Privé en bemidd.
te Kerkrade. Tel. 045-
-425100.
Club PARIS, ma. t/m vr.
v.a. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31a Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling van
adressen, Geleen, 04494-
-50921.
Bar „Ml AMORE" Leyen-
broekerweg 160 Sittard
04490-19534. Geop. ma.
t/m vrijd. vanaf 14 u. Zat.
vanaf 20 u.
Nieuw ESCORT m. nwe.
meisjes. Dag. geopend,
ook weekends. 045-
-326215.
Escortservice 045-320905
geopend vanaf 's morgens
9 u. Ook de weekends.
NOENDA privé + escort.
Brigitte, Jessica 11-23 u.
04492-4518 ook zat.
DE JACHTHUT, Haanra-
de-Kerkrade, Grensstraat
23, 200 m v.d. grens. Mary,
Regina, Barbel, Moni. Ma.
t/m za. 14 tot 4 uur, zo. van
20 tot 4 uur. 045-463943.
Madame BUTTERFLY
open van 19.00 uur Hom-
mert 24, Vaesrade, kruis-
punt Schinnen.
SITTARD: privé „649". Nu
met Patty, Mona en Mari-
na. Ma. t/m vr. van 11.00
tot 23.00 uur. Info 04490-
-28256.
EVA, Paola, Wendy en Es-
ter ontvangen u privé in
Kerkrade van ma. t/'m vr.
van 11 t/m 24 u.„ zat. tot 18
u. Tel. 045-411866, tev.
meisje gevr.
CONTACTTELEFOON.

Boys en Girls. Tev. girls
gevr. Tel. 045-422564.
ESCORTSERVICE van
11.00 tot 5.00 uur. Tel.
045-425579.

Nieuw, MARESKA. Privé
en escortservice. Ook
's zaterdags. Tel. 043-
-435259.
Club TAMARA. Privé en
escortservice. Ook 's za-
terdags. Tel. 043-431440.
Privé en ESCORTSERVI-
CE v. 11.00 tot 5.00 uur.
Met nw. meisjes. Tel. 045-
-424987.
ROB en Jack voor heren,
privé en escort. Tel. 045-
-422564.
Privé-nieuwü CHAMILLA
bel voor ml. tel. 045-
-228738.
Hotel-bar COUNTRY-
CLUB, geopend va. 14.00
uur. Provincialeweg 144
Zuid, Oirsbeek, tel. 04492-
-1260.
Vera PRIVÉ. Tel. 04754-
-3325. !_
NIEUW: Sittard, privé en
escort, Ginna, Slavina, Do-
mina, Diana. Maandag t/m
vrijdag 11.00 tot 22.00 uur,
tel. 04490-25098.
TANJA privé en escortser-
vice. Inl. tel. 045-228975.
Privé MIRANDA, Silvie en
Wanda!!! Inl. tel. 045-
-228738.
DONNA - Christien en he-
lemaal nieuw: Helena. Te-
vens kamers te huur. Tel.
045-227734.
VENUS, bemidd.buro voor
privé-adr. 045-219922.
BAR, Vaesrade 37, Nuth.
Geop. van 14 tot 3.00 u.
Van ma. t/m vrij. 045-
-241592.
RIA + Ans privé en escort,
tel. 045-716716.
Nieuw escortservice voor
bij u thuis of in hotel, bel
dag en nacht tel. 045-
-226062.
MARGO, Cora en Debby
ma. t/m vr. van 10-22 u.
045-213080 Hoensbroek.

Nieuw in de TOPCLUB
vanaf 14 uur, Marcia en
Monique. Tev. Sandra,
Dyana, Miranda, Tanja en
Ling. Geop. tot 4 u.
's nachts. Tel. 045-
-321580/323399.
Nonstop FILMPROGRAM-
MA. Contactburo Privé.
Stationstr. 31 Sittard.
BAR La Strada open v. 14
uur tot 2.00 u. zat. v. 18 tot
2 uur. Pr. Hendrikln. 178,
Brunssum.
TAMARA nieuw Anja met
Vivian en Daniëlla privé.
04494-42313 van ma. t/m
vrij. geop. 10-24 uur. Meis-
je gevr.
Nieuw, nieuw! AZIANA,
escort van 20.00 t/m 3.00
uur. Tel. 045-222642.
NIEUW! Nieuw! Nieuw! H.
Hermansln. 478, Geleen
van 9.00 tot 19.00 uur.
Nieuw, nieuw, nieuw, RE-
GINA. Tot ziens. 04494-
-43645. Alleen op afspraak
van ma. t/m vrij. van 12-18
uur.
RONNIE, Nico en Peter
privé/escort va. 10 uur t/m
24 u. Tel. 045-226546.
PRIVÉ: Kitty Kapoenstr. 29
Maastricht. Tel. 043-
-218884. Open van 13-24 u.
4 meisjes aanw. Claudia
dinsd. en dond. 10-14 uur.
Club PALLAS, Rijksweg 1,
Lemiers (Vaals), tel.
04454-1195.
VIDEOCLUB Heerlen,
Anja, Aggie en Vannessa,
tel. 045-718067.
NIEUW privé en escort.
Tel. 045-417985.
Privé bij ANITA, ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.
Privé bij MARK, Alex en
Roger na 13.00 u. Tel. 045-
-223850.
PRIVÉ en escort vanaf
18.00 u. Tel. 045-252427.

Nieuw, nieuw. ESCORT-
SERVICE. Tel. 326181.
Dagelijks voor u.
ESCORTSERVICE. Elle,
Patricia e.a. 045-718033.
Dagelijks.
PATRICK privé, tel. 045-
-716716.
NANCY, nieuw Monique,
Bianca en Kim, 04494-
-45098 en Rosy en Chantal-
le. Dag. geopend van 10-
-23 uur, zat, van 10-18 uur.

Te k. handgemaakte SPIN-
NEWIEL, antieke leraren-
lessenaar met stoel, super-8
filmprojector met geluid,
projectiescherm. TeL 045-
-228884.

Nieuwe VHS VIDEOREC.
v.a. ’1199,- met stereo, 32
§rog., afstandsbed, audio

üb. camera-aansluit.

’ 1799,-; kleur.tv 51 cm 16
prog. f 1049,-; 70 cm beeld,
stereo + teletekst / 2099.-; ,
67 cm f 1799,-; 56 cm
’1699.-; compactdisk
J 698,- etc. Inruil mogel. F. .Meyer, Verzetstr. 15
Hrl.baan. Tel. 045-417651. 'OPRUIMING. Vloertegels
grote partij 20x20 cm, div.
kleuren vanaf ’ 14 95 perm2mcl. BTW. Tegelhandel
Janssen, de Hut 7 Gulpen
tel. 04450-1970.
Te k. compl. WATERONT-
HARDER t.e.a.b. Tel. 045-
-256698 na 18 u.
Te k. eiken MEUBELS,
eiken kast, 2 eiken zetels,
eiken commode, antiek
bankje. Tel. 04490-14925 na
16 uur.
I

Manou meubelen
kreatief tijdloos

Rotan Rentenaar, Ten Esschen 26, Heerlen
tel. 045-752590

Tijdelijk diverse showroommodellen
met hoge kortingen.

Te k. 2 pers. SLAAPKA-
MER mat wit ± 50 tot 60 jr.
oud J 500,-; smeedijzer sic-
gel + kapstok ’75,-; Tel.045-311135 of 454913.

BELL-MIXER 8-kanaals +
Yamaha box 2-wegsysteem
zo goedals nw. Voord, prijs,
TeL 09-3211-765804 (B) na
18.00 uur.

Geen idee? Wij wel!
Keuze uit verschillende koud buffetten, Limb. buffetten,
warme buffetten, koude schotels, int. vleesgerechten,
warme hammen, speenvarken etc. Bruis Party Service
Party, tel. 045-311956.
Tweedehands MEUBELS
van topkwaliteit. Lei Rö-
mer, Einderstr. 46, Heerlen-
Noord (bij Sauna Martin
Poglajen). Dond. koop-
avond. Tel. 045-215716.

Te k. MENGPANEEL
’250,-; tuner/versterker

’ 175,-; 4 boxen ’400,-; 2
platenspelers .1200,-; te
bevr. Gelecnstr. 56 Heerlen
045-717086 na 14 uur.

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.
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1Dancing Housmans Montfort E
ZATERDAG 1 febr. Slipper. ["

Let op, zaterdag 8 febr. JanseBagge Bend.

4 m. 1 I Zaterdag 1 februari W
1 1 I 1 1*4. r MISS HIPPODROOM jr~tOL 1 Ml Hl VERKIEZING u

’ r^l S V 1^ Geopend: elke di.-do.-vrij.- \M

De sfeervolle arena op de markt in Heerlek§1 <L|

__. . ,
o

..I IOL/L/IL/ O . . .
zijnkleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

\ l\ IIA/OOKVVUUI ■ ■ ■, .. „ „.. ,kunt u deze advertenties opgeven? Bij allekantoren van
het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen-

O;«■-...-]Olttard
Sigarenhandel Augustus v. Neer, Markt 18_:BeeK
_.',.__,. „Drogisterij De Driehoek, Elsstraat 43

MpprlPnnCCI lel'

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80a
HeerlennetMItMI

Kantoorboekhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22. , .
VaalS

xixixr i i >, ... , ■ .-VVV Informatie Centrum, Kon. Juhanaplem 47
ellvoorfattat

Te k. RIH baanilets metrol-len ’400,-; Tel. 045-251053.
Te k. 2 ouderw. FORNUI-
ZEN m. opzet i.z.g.st. sa-
men ’750,-; Dorpstr. 19Bingelrade.
Te k. 1 CV-KETEL, gas,
compl. met pomp en druk-
vat. Tel. 045-423641 tst. 13.
Te k. div. HEATERS voor
verwarmingsaansl., div.
heaters direkt gasgestookt.
Tel. 045-423641 tst. 13.
Te k. portable Philips VI-DEOSET in perf. st. compl.
met ace. f 1800,-. Tel. 04492-
5059.
Te k. 1 ONTKALKINGS-INSTALLATIE. Tel. 045-
423641 tst. 13.
Te k. 1 partij alu. WAS-BAKKEN + kranen. Tel.
045-423641 tst. 13.
Te k. 1 MOFFELOVEN,
compl. Tel. 045-423641 tst.13.

7>. " "*Grandioze Maxwell Opruiming
Kleurenteevee van ’ 1369-voor ’ 899t'Grundig ktv teletekst van ’ 2095-voor ’ 1499,:
Video vanaf ’ 799»
Fornuis ’ 499i
Wasautomaatvan ’ 699-voor ’ 549!Koelkast van ’ 528,-voor ’ 299|
Stofzuiger van ’ 229-voor ’ 139'
Stereotoren al vanaf ’ 499.
Compact-stereo van ’ 1399-voor ’ 799^
Betaling vanaf ’ 59 - p.m;

Na wet. aanbet., vraag inlichtingen:
Eigen Service en bezorgdienst j

Heerlen, Dr. Poelsstraat 14, tel. 045-718866
Geleen, Elisabethstraat 21, tel. 04494-55342

Maastricht, Hoenderstraat 7a, tel. 043-252158

Te k. koperen MIJNLAtren koperen waterpoS,
Daniëlstr. 1 Schaesh
Voor de Carnaval miliuta
KLEDING: kopp«.
petjes, baretten, patioCtassen, holters, veldflesat
mouwemblemen enz. er
Tevens voor overalls, wep
broeken en jassen, trui''
sokken, schoenen en laa
zen enz. Bij K. Stienstracj
zn., Wagenschuts\\'
Palemig-Heerlen, U
722334. Geen koopavonc^
Te k. echt lederen BAr*
STEL 3-2-1. Brunahilderj,
1, Brunssum. Tel. 0;,
253739, na 16 uur. /
Te k. AANHANGWAGi
gesloten bovenbot
i.z.g.st. Pr. n.o.t.k. Of;
452918. Ij
Denk je aan goede Al
TIEK, vergiet dan simcfniet. Dond. koopavond, t'
mons Dorpstr. 45A NU1
to. ing. kerk naast Chinw
rest. Tel. 045-243437/2446).
Te k. div. afm. VERWy^
MINGSRADIATOREN,
div. afm., verwarmingss
ralen voor c.v. Tel. 0v
423641 tst. 13. '

Vrijdag 31 januari 19866

**

AQUARIUM compl. m. vis-
sen en planten en meetapp..
200x60x60 cm. Nieuwwaar-
de f3000,-, vr.pr. f750,-.
Tel. 045-424910.



economie

Bij overname Kwantumhallen

Van Aardenne
legtMacintosh

nietsin de weg
|EN HAAG - Minis-

iir Van Aardenne
eeft er geen enkel
robleem mee dat
et Steinse confec-
iebedrijf Macin-
tosh een bod heeftledaan op de Kwan-kmhallen. Het feit
jat Macintosh voor
'6 procent dochter-

onderneming is van
het staatschemiebe-
drijfDSM doet daar
niets aan af. De be-
windsman heeft dit
de Tweede Kamer
laten weten naar
aanleiding van
schriftelijke vragen
van de CDA-ers Bos-
man en Schartman.

Volgens Van Aar-
denne wordt even-
tuele overneming
geheel uit eigen
middelen van Ma-
cintosh gefinan-
cierd.
Hij stelt dat Macin-
tosh een zelfstandige
naamloze vennoot-
schap is, ook al zijn
de aandelen „mede
om historische rede-
nen" voor 56 procent
in handen van DSM,
en derhalve de op-
dracht heeft markt-
conform te opereren.
De beoogde overne-
ming van Kwantum-
hallen past geheel in
die strategie, meent
de minister.

SPRONCKENKOELTECHNIEK:

Nieuwe start
na kwart eeuw

SCHIMMERT - Met
de opening van een
geheel nieuw be-
drijfspand in
Schimmert viert
Sproncken Koel-
techniek' zaterdag 1
februari het 25-jarig
bestaansfeest. Nic
Sproncken startte
op 1 februari in Val-
kenburg met het
Koeltechnisch Bv-

reau Sproncken.
Dat was in een tijd
dat koeltechniek
nog pionierswerk
was en er van alles
uitgevonden en
geïmproviseerd
moest worden. Er
ontstond een hechte
samenwerkinmg
met de Limburgse
brouwerijen en met
timmerbedrijf

Soons te Schim-
mert. Die samen-
werking resulteerde
1 januarivan het vo-
rig jaar in verhui-
zing van het bedrijf
naar een van de hal-
len van Interieur-
bouw Soons, waar-
door Sproncken
Koeltechniek nog
beter in staat is pro-
jecten beter en effi-
ciënter aan te pak-
ken. Het jubileum
en de nieuwe be-
drijfsvorm worden
zaterdag gevierd
het een officiële ope-
ning en een bedrijfs-
show van 3 tot en
met 7 februari.

Tweederde laat invuillen door deskundige verzorgen

Nederlander worstelt
met belastingaangifte

Van de redactie economie
[N HAAG - De meeste mensen zouden het liefst zelf hun
figifte voor de inkomstenbelasting verzorgen, maar vin-
i dat te ingewikkeld. Doet men het wel zelf, dan leveren de
est gangbare vragen in het aangiftebiljet al moeilijkhe-
i op. Daarom laat twee derde van de belastingplichtigen
1 aangifte vqor de inkomstenbelasting door een deskundi-
verzorgen.

; blijkt uit een onderzoek dat de
-hting Research en Beleid uit
den heeft gedaan naar de erva-ren van belastingplichtigen met

it^angifte voor de inkomstenbelas-
' 1984 en de hulp die zij daarbij

gekregen. Het ministerie
1 financiën heeft opdracht voor
nl onderzoek gegeven.

Hulp
""driekwart van de ruim vijf mil-

II Nederlandse huishoudens
et één of meer personen aangifte
I de inkomstenbelasting doen.
i op de vijf van hen is hoogge-
oold en één op de zes verdient
to meer dan 60.000 gulden. De
blemen met het invullen lopen
ter door alle categorieën heen.
totaal werd in 419.000 gevallen
P verleend bij het invullen van
aangifte. De meest voorkomende
en was het ontbreken van vol-
gde kennis of vaardigheid om; biljet zelf in te vullen. De toe-
tting op het aangiftebiljet blijkt
'oldoende om er zelf uit te ko-

■n, aldus de onderzoekers.
Jehts in beperkte mate is er vol-
»s hen sprake van onvoldoendeL .

motivatie om de aangifte zelf te ver-
zorgen. Het zoeken naar belasting-
voordelen vormt geen belangrijke
verklaring voor de enorme vraag
naar hulp, zo zeggen zij.
De directeur-generaal belastingen
van het ministerie van financiën ,
C. Boersma, zei dat de Belasting-
dienst veel verwacht van de com-
missie die de vereenvoudigingvan
het belastingstelsel bestudeert.
Die zal dit jaarrapporteren waar-
na het overigens nog wel enige ja-
ren kan duren voordat eventuele
voorstellen in de praktijk worden
gebracht. Boersma benadrukte dat
er wel wat uit de bus moet komen,
„want zo kunnen we in Nederland
niet verder gaan".

Nettowinst AKZO
12 procent omhoog
ARNHEM - Akzo heeft vorig jaar
een nettoresultaat behaald van 840
miljoen gulden wat bijna 12 pro-
cent meer is dan in 1984. De netto-
omzet van het concern steeg van ’16,5 tot ’ 18 miljard, het groepsre-
sultaat gaf een stijging te zien van

’ 774 tot ’ 915 miljoen. Het bedrijfs-
resultaat ging omhoog van ’ 1340
tot ’ 1465 miljoen. Het aantal me-
dewerkers daalde per saldo van
66.100 tot 65.000, zo blijkt uit de
voorlopige jaarcijfers. Het jaar-
verslag verschijnt op 27 maart en
het bericht over het eerste kwar-
taal op 23 april.
Het goederesultaat kon onder ande-
re worden bereikt door gebruikma-
king van de voor het concern gun-
stige conjunctuur. Deze werd mede
bepaald door de voor een groot deel
van het jaar hoge dollarkoers, de
verbeterde produktmix en de voort-
gezette beheersing van de kosten.

BEURS-
JOVERZICHT

Omlaag
[^STERDAM - Ook gisteren
feft hetDamrak zich weinig aan-
trokken van een weer hoger
HHerika. Onverdroten werd de
[eg omlaag bij de hervatting van
V* handel weer ingeslagen. Alles

II *s bij een overigens matige om-
*t van f862 miljoen weer in deplbieding en met guldens tege-

(Hk namen de grote fondsen weer
TScheid. Er was maar één uitzon-dering in de vorm van Wessanen,
#e f2,50 hoger sloot op f251,50.
7kzo, die laat op de dag met de cij-
jP"s over 1985 en een hoger divi-
pnd kwam, kon zich ook niet aan
f malaise onttrekken. Het einde

op f 157,20, wat een verlies
Ttekende van f 1,80. Hoogovens
JJ Philips moesten f 1 terug naarJtö respectievelijk f60,20, Unile-
fr zakte f5naar f377, Kon. Olie
«1,20 naar f 165,70 en KLM f 1,60
3aar f60,80. Ook in de financiële

ging het weer hard. ABN,'oest hier f8,50 inleveren op
£68,50, Middenstandsbank f5,50

* f214,50 en Westland-Utrecht
£,30 op f 85. Amev raakte f 4 kwijt

f 81 en Stad Rotterdam f 1,90 op
.'36,10. Van de bouwers zakte
jr-ÖGf 2,20 naar f 145,30. Ook bij de

ging het met guldens te-
Jelijk: bij Elsevier met f 4op
171,50 en bij VNU metf 5 op f 287.

flders op de markt werd Gist-Bro-
?des f8,50 goedkoper op f269,
feineken f5op f219 en en Océ-/an der Grinten f8op f430. De
*ligatiemarkt gaf in de loop van
J 6 dag kleine verliezen te zien.

Lokaal
■

'ok de lokale markt kon zich niet
If>ttrekken aan de verkoopgolf die
Wristerdam al enige dagen teistert
i*ider in vloed van de onzekerheid
Pnd olieprijzen enrenteontwikke-
'ig. Het maakte ook weinig uit, in
*elke sector de bedrijven actief
»Jn. Zo verloor Bols f5op fll5,
'"rédit Lyonnais f2,50 op f 101,50
*> Vmf f 4 op f278. ARM was f 10
'ger te koop op f 525 en Goudsmit
6 lager op f 105. Reesink, dieeen

dividend heeft aange-
:°ndigd, gleed snel f 40 terug naar
,440. Braat, woensdag fors lager op
200 al niet te slijten, wisselde nu
.H lager van eigenaarop f440. Ope parallelmarkt liep Ruys een
euk van f 2,50 op, maar het fonds
'ist dit weer weg te werken op f 73.

100 miljoen gulden
steun voor Fokker

DEN HAAG - Het ministerie van
economische zaken steunt vlieg-
tuigbouwer Fokker met nog eens
honderd miljoen gulden in de
vorm van kredieten en garanties.
Daarmee komt het steunbedrag
voor de ontwikkeling van de nieu-
we vliegtuigtypen F5O en FlOO op
ongeveer één miljard gulden.
De steunoperatie voor de ontwik-
keling van de F5O en FlOO begon in
1983. De ontwikkelingskosten zijn
wat hoger uitgevallen dan was ge-
raamd. Een deel van die tegenval-
le»- neemt het ministerie nu voorzijn rekening.
De honderd miljoen guldenkomen
ten laste van de begroting van het
ministerie.

BELASTINGTELEFOON
KOMT WEER TERUG

HEERLEN - Ook dit jaar gaat de belastingdienst de belasting-
plichtigen helpen bij het invullen van het aangifteformulier. De
'belastingtelefoon' (een gratis te bellen nummer) komt weer te-
rug. Voriog jaarwerd die zon 100.000keer geraadpleegd. Bij de
belastinginspecties klopten nog eens 228.000 mensen aan om as-
sistentie bij het invullenvan het belastingformulier. Ze namen
daarmee het grootste deel voor hun rekening van de mensen die
bij niet-commerciële instanties om hulp kwamen vragen. De
vakbonden kregen bijna 70.000 mensen op hun belastingspree-
kuren.

Ankersmit opent nieuwe
produktie-installaties

MAASTRICHT - Ankersmit Maaibedrijven BV te Maastricht heeft
gisteren een installatie voor het verwerken van wollastoniet offi-
cieel in gebruik genomen. Wollastoniet is een mineraal met een
unieke kristallijne struktuur, dat na speciale bewerking onder
meer kan worden toegepast als vulmiddel in plastics en als vulstof
in glazuur voor de keramische industrie.
Het in gebruiknemen van de nieiiwe installatievindt plaats in het ka-
der van een samenwerkingsverband tussen het Amerikaanse bedrijf
RT Vanderbilt Company Ine, dat de grondstof levert, en Ankersmit,
dat over de bewerkingskennis beschikt. Via deze nieuwe installatiesis het Voor Vanderbilt mogelijk de Europese markt te voorzien van
dit zeer hoogwaardig Amerikaans produkt.

"De officiële ingebruikname van de installatie voor het verwer-
ken van wollastoniet. Op defoto o.a. de heerH. Bennen, directeur
Ankersmit Holding BV, ir A. Alkemade, eveneens directeur en drs
G. Kirkels, directeur Ankersmit Maaibedrijven BV.

Fietsenhandel hoopt
op betere dagen

AMSTERDAM - De fiets heeft vele jaren een bloeitijd gehad maar op
het ogenblik gaat het wat minder. Als gevolg van de economische reces-
sie besteedt de consument minder en dat is ook bij de fietsenhandel temerken. Dit zei voorzitter W. Breukink van het uitvoerend comité
TweewielerRAI 86 gisteren op een persconferentie over deze tentoon-
stelling van fietsen, bromfietsen en motorfietsen, die plaatsvindt van
28 februari tot 5 maart in het RAI-complex in Amsterdam.
De gestegen verkopen van personenauto's lijken op een ander beeld te
wijzen, maar daarbij ging het om vervangingsaankopen die lang waren
uitgesteld. De grote hoeveelheden fietsen die enige jaren geleden nieuw
werden verkocht zijn voorlopig nog niet aan vervanging toe. Gezien de
huidige ontwikkelingen denkt Breukink dat de fietsenverkoop in 1986
zich op hetzelfde niveau als in de afgelopen jarenzal bewegen. Dat bete-
kent ongeveer 850.000 a 900.000 fietsen, volgens de voorzitter nog altijd
een respectabel aantal, maar duidelijk minder danin de hausse aan het be-
ginvan de jaren tachtig.

Japan nu
nummer één
bankwezen

BAZEL - De Japanse banken
hadden eind september vorig
jaar voor het eerst een groter
aandeel in het internationalebankwezen dan de Amerikaanse.
In totaal hadden de Japanse ban-
ken in het derde kwartaal van
vorig jaar 640 miljard dollar te
vorderen, 26 procent van het to-
tale bedrag aan vorderingen van
de gezamenlijke banken. Dat
staat in het jongste kwartaal-
overzicht van de Bank voor In-
ternationale Betalingen (BIB).

Als tweede op de bankenranglijst
staan de Amerikaanse banken die
eind september een bedrag van 580
miljard dollartegoed hadden, ofwel
23,4 procent van het totaal. Hoewel
de Amerikaanse banken niet langer
het grootste deel van de bankactivi-
teiten voor hun rekening nemen,
namen ook hun tegoeden toe.
In de 818 zijn alle Europese centra-
le banken vertegenwoordigd, met
uitzondering van de centrale bank
van de DDR, de Sowjet-Unie en Al-
banië. Verder hebben ook de cen-
trale banken van de VS, Japan, Ca-
nada, Australië en Zuid-Afrika zit-
ting in de 818.

Playboy maakt
zwaar verlies

SAN FRANCISCO - Playboy En-
terprises heeft in het tweede kwar-
taal van het boekjaar 1986 een net-
toverlies geleden van 40,7 miljoen
dollar. In hetzelfde kwartaal van
het vorige boekjaar werd nog een
nettowinst van 4,3 miljoen dollar
geboekt. De omzet verminderde
van 53,5 miljoen dollarin het twee-
de kwartaal van het boekjaar 1985
tot vijftig miljoen dollar nu.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op donderdag om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 30.750-/31.250,
vorige ’ 30.450-/30.950 bewerkt ver-
koop ’ 32.820, vorige ’ 32.500 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 500-/ 570, vori-
ge ’ 500/ 570; bewerkt verkoop ’ 600
laten, vorige JL6OO laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2,64 2,76
Engelse pond 3,65 3,95
Belgische frank (100) 5,29 5,59
Duitse mark (100) 111.00 115 00
Italiaanse lire (10.000) 15.50 17.50
Portugese escudo (100) 1,50 2,00
Canadese dollar 1.85 1 97
Franse franc (100) 35,50 38,50
Zwitserse frank (100) '131.25 135,75
Zweedse kroon (100) 34,00 37,00
Noorse kroon (100) 34,50 37,50
Deense kroon (100) 28,75 3175Oostenr. shilling (100) 15.88 16J38
Spaanse peseta (100) 1.64 1,89
Griekse drachme(100) 1,35 2,05
Finse mark (100) 48,50 51,50
Joegoslav. dinar (100) 0,40 1,10
lerse pond 3.26 3.56

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
US dollar 2,70075-70325
Pond sterling 3,7905-7955
Duitse mark 112,950-3,000
Franse frank 36,775-825
Belgische frank 5,5185-5235
Zwitserse frank 133,265-315
Japanse yen 139,22-32
Italiaanse lire 16,545-595
Zweedse kroon 35,825-875
Deense kroon 30,655-705
Noorse kroon 36,220-270
Canadese dollar 1,90575-90825
Oostenr. shilling 16,0590-0690
lerse pond 3.4210-4310
Spaanse peseta 1,7910-8010
Australische dollar 1.9275-9375
N. Zeeland dollar 1.4450-4550
Antilliaanse fis. 1,4900-5200
Surinaamse fis. 1,5000-5400
Saoedi riyal 73.90-4,15
Eur. ECU 2,4425-4475

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 251.50 248,10
Algemeen-lokaal 267,70 .263.60
Internationals 233,90 231,40
Industrie 242.20 238,90
Scheep- en luchtvaart 238,80 234,70
Banken 410,40 403,20
Verzekering 692 30 675,10
Handel 257.40 252.90
CBS-oblig. index 111,00 111.00
Rendem. staatslening
waarvan 3-5 jaar 6.83 6.82
5-8 jaar 6,39 6,38
8 jaar en langer 6,87 6,87
nieuwste drie 6,87 6,87
rend. BNG-leningen 7,03 7,03
rend. bankleningen
rend. spaarbrieven 6.79 6.80

Avondkoersen Amsterdam
,AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen gisteren de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van gister-
avond):

AKZO 156.30-157.70 (157.20)
Kon. Olie 165.00-165.70 (165.70)
Philips 59.90-60.30 (60.20)
Unilever 376.50-377.00 (377.00)
KLM 59.50-60.50 (60.80)

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 1558.37 754.99 174.39 629.69
Hoogst 1572.59 758.67 175.73 634.57
Laagst 1545.76' 740.27 172.80 622.55
Slot 1552.18 745.01 173.88 625.70
Wlnst/ -6.76 -10.57 -0.77 -4.40verlies

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Binnenlandse aandelen
AEGON 109,70 108,70
Ahold 81,30 79,10
Akzo 159,00 157,20
A.B.N. 577,00 568,50A.B.N. div'B6
Alrenta 144,20 144,30
Amev 85,00 81,00
Amro-Bank 109,70 107,20
Ass. R'dam 138,00 136,10Bührm.Tet. 136,80 136,00
Buhrm. Tet.Bs 132,80 132,00
Dordtsehe P. 158,00 "157,20
Elsevier-NDU 175,50 171,50Fokker 81,20 79,40
Friesch Gr.H. 48,10 47.80
Gist-Broc. 277,50 269,00Heineken 224,00 219,00Heineken H. 207,00 202 00Hol.Bet.Gr. 146,50 145,30Hoogovens 84,00 83 00KLM 62,40 60,80Kon. Oüe 166,90 165,80Nat. Nederl. 81,50 79 80NMB. 220,00 214^50Nedlloyd Gr. 192,00 188 00Océ-v.d.Gr. 438,00 430,00Ommeren Van 33,40 32,70
Pakhoed Hold. * 80,00 8100
Phiüps 61,20 f 60|20e
Phiups div.'B6 59,60 58,80 eRobeco 84,00 84.00
Rodamco 133,00 133^00Rolinco 73,70 73 80Rorento 46,90 47,00
Unilever 382,00 377,00 'Ver.Bezit VNU 292,00 287,00Volker Stevin 36,30 3590Wessanen 248,00 25150
W.U.H. 87,30 85,00

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 118,00 11650BAsd.R.B4-92 120,00 117,5063A Amro 73 138,00 135,50BA a.i.r. 85 126,00 124,0011 Bredero 81 127,00 126 8063ABr/MolBs 99,70
6'/4Bührm.73 148^00 148007'/4Bührm.76 164,00 16400
7 CreditLßN 74 105,50 105,507'/4Furness73 100,00 100 00
6 Hoogov. 85-95 124,50 12400
B%KNSM7S 110,00 10800
8%KBB 75 171,00 168,009 Meneba 74 109,00 108 50
7% Nutr.72 292,00 290,00
6/2 Nijv.Bs 170,00 168,00
10 Pont 74-89 103,10 103 10Vh Proost7l 190,00 185,00

6V2 R 01.67 105,50 105,30

8 Sanders 72 109,50 109 50
8% S'ma 76 602,00 60200
14 SHV 81 179,00 179,00
8% Stevin76 103,00 103,00
9 VMF-Stork 76 135,20 135,00
B/2 Volker7B 103,00 102,70
83/4WUH7S 102,50e 102,60

Binnenlandse aandelen
ACF-Holding 293,00 286,00
Asd Rubber 10.65 10,65
Amst.Rijtuig 535,00 534,00
Ant. Brouw. 95,00 b
Ant. Verff. 287,00 285,00
Audet 151,00 150,00
Aut.lnd.R'dam 121,00 119,00
BAMHolding 80,80 80,40
Batenburg 1110,00 1110,00
Beek, Van 238.00 233,10
Beers' Zonen 255,00 258,00
Begemann 47,80 50,00
Bebndo 440,00 443,00
Berkei's P. 38.00 37,70
Blyd.-Will. 930,00 905,00
Boer De, Kon. 190,00 191,00
Bols, Kon. 120,00 115,00
Borsumy Wehry 565,00 560,00
Boskalis W. 16,30 16,20
Braatßouw 200,00 a 186,00
Breevast 231,00 230,00
Breevast e 231,00 230,00
Bredero 199,00 198,00
Bredero c 199,00 198,00
BrVMolijn c 73,10 70,50
Burgman-H. 1580,00 1540,00
Calvé-Delftc 510,00 507,00
Calvépref.c 2950,00 2930,00
Centr.Suiker 250,50 248,00
C.S.M. eert 250,00 249,20
Ceteco 389,00 382,00
Ceteco eert. 390,00 380,00
Chamotte Unie 23,60 23,80
Cindu-Key 83,50 84,00
Claimindo 447,80 447,50
Cred.LßN 104,00 101,50
Deli-My 177,00 178,00
Desseaux 131,00 134,00
Dordtsehe pr. 155,00 154,50
Dorp-Groep 315,00 310,00
Econosto 101,50 99,50
EMBA 555,00 555,00
Eriks hold. 265,00 263,50
Furness 63,10 62,50
Gamma Holding 253,00 250,00
Gamma pref 28,50 28,50
'Gelatine D. 213,00 213,00
Gerofabriek 60,50 60,50
Giessen-de N. 295,00 278,00
GoudsmitEd. 111,00 105,00
Grasso's Kon. 202,00 199,00
GTI-Holding 98,00 96,00

Hagemeyer 57,50 58,00
Hoek's Mach. 146,00 151,00e
Holdoh Hout 281.00 278.00
Holec 270,00 261,00
Holl.Am.Line 769,00 767,00
Holl.Am.Line c.pr. 779,00 778,00
Holl.Sea S. 3,66 3,66
Holl. Kloos 683,00 675,00
Hunter D. 72,00 70,50
Hunter D.pr. 6,90 6,60
IHC Caland 28,30 28,50
Industr. My 98,00 97,00
Ing.Bur.Kondor 551,00 547,00
Intern.-Muller 68,60 69,00
Kempen & Beg. 148.00 145,50
Kiene's Suik. 880,00 880,00
Kluwer ' 225,00 220.00
KBB 79,50 78,10
KBB (eert) 79.50 78,50
KBB (pref.) 31,50 31,00
Kon.Ned.Pap. 135,50 136,00
Kon.Ned.Pap. div.B6 ' 130,00 130,00
Koppelpoort Hold. 262,00 261,00
Krasnapolsky 190,00 190,00
Landré&Gl. 413.00 405,00
Leidsche Wol 247,00 249,00
Macintosh C. 86.00 85,50
Maxwell Petr. 395,00 390,50
Medicopharma 263,00 262,00
Meneba 125,00 124,50
MHV Amsterdam 11.80 11.80
Minihouse 31,00 30,90
Moeara Enim 752,00 747,00
M.Enim 08-cert 9700,00 9450,00
M.Enim Wl-cert 2100,00 2100,00
Mulder Bosk. 117,00 115,00
Mynbouwk. W. 94,00 91,80
Naarden Int. 55,70 55,50
Naeff 220.00 b
NAGRON 41,50 42,00
NBM Bouw 13,20 12,90
NEDAP 161,00 160,00a
Ned.Scheepsh. 199,00 199,50
Ned.Springst. 12900,00 12700,00
Norit 211.00 208,50
Nutricia 201,00 200,50
Nyv.-TenCate 121,00 117,90
OTRA 237,00 232,20
Palembang 225,00 224,00
Palthe 135,00 130,00
Pont,Kon. 77,50 78,50
Porcel. Fles 143,00 143,00
Pronam 100,00a 100,00a
Proost en Br. 472,00 468,00
Rademakers 12,00 19,00
Ravast 42,00 42,00
Reesink 480,00 440,00
Riva 3145,00 3070,00
Riva(cert) 3105.00 3100,00
Rommenhöller 1680,00 1680,00
Sanders Beh. 240,00 240,00
Sarakreek 38.50 38,50
Schuitema 797,00 790,00

Schuppen 161,00 161,00
Schuttersv. 126,00 123.00
Smit Intern. 42,80 43,00
Sporth. Centrum c. 82,50 82,50
TelegraafDe 306,00 302,00
TextTwenthe 130,00 127,00
Thomassen Dr.-V. 56,70 58,00
Tw.Kabel Hold 600,00 595,00
Tw. en Gudde 77,80 77,00
Übbink 194,00 190,00
Ver.Glasfabr. 730,00 730,00
VMF-Stork 282,00 276,00
id div'B6 - 270,00
Verto 82,00 81,20
VRGGem.Bez. 117,30 116,40
Wegener's 74,00 75,50
Wegen. eert. 74,00 74,00
Westhaven Asd 362,00 362,00
Wolters Samsom 336,50 332,00
Wyers 79,00 77,10

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 308,00 305.00
Alg.Fondsenb. 233,00 231,00
America Fund 275,00 276,50
Amvabel 117.60 117,30
Bever Belegg. 31,20 31,80
Bin.Bel.f.V. 142,00 142,00
BOGAMIJ 153,50 153,50
Chemical Fund 29,30 29,50
Colon. Growth 30,70 31,00
Eur.Ass.Tr. 11,00 10,00
Goldmines (1) 1220,00 1220,00
Holland Fund 65,40 63,90
Intèrbonds 605,00 605,00
Japan Fund 35,60 36,80
Lev.Capit.H. 195,50 197,00

(MX Int.Vent. 60.00 a 57,90
N.Y.lnd.lnd. 1540,00 1540,00
Obam, Belegg. 170,00 169,20
Old Court D. 85,50 85.50
Orco Austr. M. 46,70 46,60
Rentalent Bel. 1185.00 1189.50
Rentef.Ned.W. 106,50 106,50
Rentotaal NV 26,60 26,10
Sci/Tech 12,50 12.25
Technology F. 31,80 32,00
Tokyo Pac. H. 151,50 154,00
Umco 82,60 82,70

'Vance.Sanders 17,70 17,70
VIB NV 87,50 87,50
Viking Res. 42,20 41,30
Wereldhave NV 172,00 169,50

Buitenlandse obligaties
B^4 EEGB4U) 107,90 107,90
3V2 EngWarL 36,30 36,30
9 EIB 75-90 102,30 101,80
7% EIB 72 100,80 100,80
5% EIB 65 97,80 97,90
8 IntAmDev7l 100,00 100,00

4 Norsk Hyd37 95,00
6V4 Rothmans 123,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 47,20 45,60
Amer. Brands 65,50 66,20
Amer. Expres 57,00 57,75
Amer. Motors 2,90 2,90
Am.TeU Tel. 23.10 22,75
Ameritech 107,10 107,70
ASARCO 20,40 20,40
Atl. Richf. 53,00 51,80
BAT Industr. 3,40 3,40
Bell Atlantic 106,20 106,50
Bell South 46,70 47,60
Bethl. Steel 17,90 17,15
Boeing Comp. 48,10 48,50
Burroughs 68,00 68,75
Chevron Corp. 35,00 35.10
Citicorp. 50,20 50.10
Colgate-Palm. 33,00 32,30
Control Data 20,30 20,20
Dow Chemical 42,20 42,00
Du Pont 63,60 64.10
Eastman Kodak 48,60 47,30
Exxon Corp. 50,70 51,00
Fluor Corp. 15,10 16,00
Ford Motor 62,40 63,90
Gen. Electric 70,50 69,70
Gen. Motors 74,60 74,80
Gillette 70,30 70,70
Honeywell 75,70 74,80
Int.Bus.Mach. 152,85 151,40
Intern.Flavor 35,60 35,60
Intern. Paper 51,60 51,80
ITT Corp. 37,80 38,50
Litton Ind. 74,60 74,70
Lockheed 46,00 46,20
LTV Corp. 6,40 6,20
Minnesota Mining 87,50 88,50
Mobil Oil 29,20 28,90
N.Am.Phill. 39,10 38,90
Nynex 98,70 99,50
Occ.Petr.Corp 27,60 27.00
Pac. Telesis 83,90 83.00
Pepsico 70,10 70,20
Philip Morris C. 93,00 95,30
Phill. Petr. 10,70 10,20
Polaroid 48,80 50,00
Quaker Oats 60,00 59,50
RCA Corp. 61,60 61,70
Reynolds Ind. 32,00 32,30
Saralee 49,50 51,25
Schlumberger 32,20 31,75
Sears Roebuck 38.70 38,80
Southw. Bell 85,60 85,50
Sperry Corp. " 48,70 48,50
Tandy Corp. 39,60 39,40
Texaco 28,40 d 27,50
Texas Instr. 107,20 108,90
Union Carbide 82,30 81,10
Union Pacific 48,80 50,00
US Steel 23.00 23.00

USWest 86,10 87,10
Warner Lamb. 47,40 48,00

I Westinghouse 44,85 44,80
Woolworth 61,40 61,30
Xerox Corp. 60,50 61,30
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 40,00 39,40
Am. Home Prod. 174,00 176,00
Am. Motors 8,60 8,60
ATT Nedam 63,00 62,80
ASARCO Ine. 45,00
AU. Richf. 140,20 140,00
Boeing Corp. 131,00 131,00
Burroughs 183,50 186,00
Can. Pacific 33,30 34,00
Chevron Corp. 96,00 93,00
Chrysler 122,50 128,70
Citicorp. 133,70 135.10
Colgate-Palm. 89,00 88,00
Control Data 58,00 57,10
Dart &Kraft 105,70 106,50
Dow Chemical 113,50 113,80
Eastman Kodak 132,00 130,30
Exxon Corp. 135,50 136,00
Fluor Corp. 43,10 43,10
Ford Motor 164,00
Gen. Electric 189,00 187,50
Gen. Motors 200,70 205.20
Gillette 191,00 191,00
Goodyear 88,50 87,50
Inco 37,50 38,00
1.8.M. 412,90 415,00
Int. Flavors 94,50 95,00
rrr Corp. 102,50 102,00
Kroger 119,00 118,00
Lockheed 123,50 124,50
Merck & Co. 370,50 369,00
Minn. Min. 236,00 238,00
N.Am.PhUips 104,00 103,00
Pepsi Co. 187,00 188,00
Philip Morris C. 252,00 260,00
Phill. Petr. 28,50 27,00
Polaroid 123,20 125,00
Procter &G. 180,00 177,00
QuakerOats 160,00 160,00
RCA Corp. 164,50 165,00
Schlumberger 90,00 85,00
Sears Roebuck 103,00 105,00
Shell Canada 40,20 40,10
Sperry Corp 135,00 132,50
Tandy Corp. 105,50 105,50
Texas Instr. 295,50 289,50
Union Pacific 130,50 135,50
Un. St. Steel 64,00 64,00
Westinghouse 118,70 119,00
Woolworth 164,50 164,80
Xerox Corp. 160.00b 162.00b

Certificaten buitenland
Hitachi (500) 670.00 700,00
Mits.El.(soo) 350,00 300,00

Warrants
Ahold 876,00 830,00
Amer. Express 49,00
AsiaPac Gr Fund 2,90 3,00
Bever Bel. 5,00 5.00
Bredero VG 83 37,00 37,00
Bredero VG 84 45.80 45,50
Bredero 57,00 55,00
Gist-Brocades 113,00 105,00
Honda motor co. 705,00 685,00
Hunter Douglas 40,00 39,50
K.L.M. B 747,00 723,00
K.L.M. warr. 85-92 520,00 508.00
MX Int. Vent. 11,10 10.60
Nat.lnv.Bank 58,00 b 58,00
Nat.Nederl. 76 3200,00 3150,00
Nat.Nederl. 78 3030,00 2900,00
Philips Gem.B 101,50 100,00
Philips 85-89 470,00 460,00
VNU Ver. Bez. 990.00 960 00
W.U.H. 17,80 17,80

Euro-obligaties & conv.
W/t Aegon 85 103,70 103,70
W/t AegonB4 105,40 105,40
Wh AegonB2 107,00 107,00
13 Amev 85-89 101,90 101,90
13 Amev 85-90 101,00 101.00
10AmevBs 103,90 103,65
Amev 1186 95,00 96,00
13 Amro-BankB2 110,00 109,80
W/t Amro 83 102,40 102.50
9 BMH ecu 85-92 100,50 100,50
HCCRaboB3 106,50 106.50
9 CCRabo 85 103,10 103,10
7 CCRabo 84 106,00 106,00
11 DSM 84 104,50 104,50

BV4 DSM 76 99,00 99,00
BA DSM 77 98.75 98.75
10V8 EEG-ecu 84-90 102,10 102,10
93/4 EIB-ecu 85-95 103,50 103,30
12'AHlAirl.F 105.50 105.50
HollAi.rl.wan. 36.00 b 36.00
12 NIB(A)85-90 101.60 102,30
12 NIB(B) 85-90 106,00 106,00

'UV4NGUB3 107,20 107,20
11V4NGU84 107,00 106,50
10 NGU 83 104,70 105,00
63/4 Phil.B3 91,25 90,90
14'/4Un.Becumy 86 103,80 103,50
9% Unil.Bo 100,50 100,50
9'A Um1.79 100,00 100,00
43/4 Akzo 69 167,00 166,00
s/2 Amro 69 365.00
5% Gist 69 466,00
s'/4H00g.68 114,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
RSV. eert 11,00 11,20
7»ARSV69 77,50 77,50

OPTIEBEURS
abn c apr 620.00 247 15,00 12.00b
akz c apr 140,00 570 23,00 21,30
akz c apr 150,00 535 15,30 13,70
akz c apr 160,00 1302 10,40 a 9,20
akz c apr 170,00 812 6.20
akz c apr 180,00 572 3,70 3.00
akz p apr 140,00 302 2,00 2.00
akz p apr 150,00 958 4.50
akz p apr 160,00 255 8,50 8,80
akz p jul 150.00 188 7.90 8,20
amv p apr 80,00 193 1,50 4.30
dgs c scp 390,00 804 4,20 4,70
dgx c mch 280,00 241 1.00 1,00dgx p jun 265,00 340 6,50 a 7.00gd c may 400,00 207 6,00 6,30
ho c apr 85,00 284 6,00 5.10
ho c apr 90.00 220 3,50 2,90
ho p apr 80.00 211 3.30 3,80
kim c apr 55,00 205 9,30 8,30
kim c apr 60,00 509 6,30 5,30
kim c apr 65,00 620 3,90 3,20
kim c apr 70.00 261 2,10 1,70akim c jul 65,00 256 6.30 5,50
kim p jul 60,00 250 4,80 6.20
ned c apr 220.00 258 4,40 3.50
ned p apr 180.00 220 5,50 6,90
ned p apr 190,00 204 9,70 11.50
nlt p may 105.00 500 0,70 a 0,70
nn c apr 75,00 202 9.60 8,20
phi c apr 60,00 492 5,30 4,80
phi c apr 65,00 1325 2,60 2.60
phi c apr 70.00 529 1,40 1,40
phi c jul 60,00 418 6,50 6,00
phi c jul 70.00 344 2,90 2,50
phi p apr 55,00 270 1,40 1,60
phi p apr 60,00 312 3,00 3,40a
rd c apr 170,00 1305 7.40 7.00rd c apr 180,00 461 4,10 3,40
rd c apr 190,00 618 2.30 2,00
rd c apr 200,00 208 1,40 1,00
rd e jul 170,00 362 9,80 a 9.20
rd c jul 180,00 629 6,70 6,30
rd c jul 190,00 326 3.90 3,80
rd p apr 160,00 977 3,50 4.00a
rd p apr 170.00 716 7.80 9.00
rd p apr 180.00 333 14,80 16,00
rd p jul 160,00 231 7,30 7,80
rd p oct 160,00 264 9,60 10,50
rd p oct 170,00 220 15,80 16,30
uni p apr 380,00 213 13,90 17.30a

a = laten
b = bieden
d = ex-dividend
e = gedaan-bieden
f = gedaan-laten
g = bieden en ex-dividend
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Nederland 1 TV VRIJDAG09.30 -09.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden

14.30 Chips die je niet kunt eten.
Serie over computers.

14.45 Het droomschip. Duitse tv-film
over een cruise. Een gefortuneerde
man, zeer verlegen, die weinig geloof
heeft in zichzelf, raakt over deze han-
dicapt heen tijdens de cruise.

15.45 AVRO-Service. -om: 15.45
AVRO's Service Salon. -16.20
AVRO's Tele-Keuken met Henk Mo-
lenberg.

16.35 Ik zag twee beren. Kleuterpro-
gramma.

16.450 AVRO's danstest - Regio
noord. Vanuit de Bonte Wever in
Slagharen presenteert Ad Visser de
finalisten van Noord-Nederland.

17.15 Ontdek je plekje. Serie film-
pjes over de schoonheid van stad en
land. Afl.: Naarden.

17.30 Journaal
17.46 Ruud en Leonie. Praatpro-

gramma met Ruud ter Weyden en
Leonie Sazias.

18.15 AVRO cursus bridge. Les 7b.
18.25 Biotechnologie. Les 3a.

(herh.).
18.55 De Fabeltjeskrant
19.00 Wordt vervolgd. Tekenfilmma-

gazine.
19.25 AVRO's Toppop. Presentatie:
Kas van lersel.

20.00 Journaal
20.28 AVRO's Wedden dat....?

Showprogramma gepresenteerd
door Jos Brink.

22.20 AVRO's Televizier. Actualitei-
ten. Presentatie: Ria Bremer en Mark
Blaisse.

22.50 MASH. Amerikaanse serie. Afl.:
Een avond in de kroeg. Hawkeye,
BJ. en hum makkers proberen de
depressieve atmosfeer te ontvluch-
ten en verklaren Rosie's Bar tot Soe-
vereine staat.

23.15 Karel v.d. Graaf. Gesprekspro-
gramma 0.1.v. Karel van de Graaf.

23.50 AVRO's Sportpanorama
00.05 Journaal

Nederland 2
09.30 Nieuws uit de natuur. Afl. 11.
10.30 Ons lichaam. Een serie over

het menselijk lichaam. Afl.4: De her-
senen.

11.00 -11.30 Schooltv-weekjour-
naal. Afl. 18.

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden

17.00 -17.30 Vloedlijn. Gevarieerd li-
ve-programma.

18.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden

18.20 Paspoort voor Spanjaarden
18.30 Sesamstraat
18.45 Jeugdjournaal
19.00 Journaal
19.12 De eerste de beste. Walter

Tiernessen en Torn Blom presenteert
weer spectaculaire records en op-
merkelijke prestaties.

20.05 Slippers. Blijspel. Twee jonge
mensen willen trouwen, maar er staal
één kleinigheid in de weg: zij moei
een eind maken aan de relatie met
een oudere vriend, waarvan hij denkt
dat het haar vader is.

22.10 Minister President. Gesprek
met de minister over actuele zaken.

22.30 Journaal
22.45 Kenmerk special. Reportage

over dak- en thuislozen in Nederland.
23.28 Een bericht van de wilde gan-

zen
23.30 Nieuws voor doven en slecht-

horenden
23.35 Simonskoop. Filmrubriek.
00.00 -01.30 Buffalo Bill. dE held van

het wilde westen. Western uit 1964.
Regie: J.W. Fordson. Ondanks het
vredesverdrag tussen de blanken en
de indianen, doen blanke oproer-
kraaiers en een verrader aan dezijde
der Indianen de strijd opnieuw op-
laaien.

Duitsland 1
10.00 Heute
10.03 Europese kampioenschap-

pen kunstrijden op de schaaf voor
dames

10.40 "" Hits des Jahres '85. Mu-
ziekprogramma.

11.55 Sport extra. Wereldkampioen-
schappen skiën: Afdaling dames.

13.15 -13.30 Teletekst
14.10 Die unverbesserlichen und

ihre Sorgen. Tv-spel met in de
hoofdrollen Joseph Offenbach, Inge
Meysel, Gernoth Endeman e.a. Re-
gie: Claus Peter Witt (herh).

16.00 Nieuws
16.10 Der Teufel aus der Flasche
16.30 Der Elefantenboy. Engelse

speelfilm uit 1937 naar een verhaal
van Rudyard Kipling. Met Sabu, W.E.
Holloway, Walter Hudd e.a. Regie:
Robert Flaherty en Zoltan Korda.
Toomai's familie heeft veel ervaring
met olifanten, zodat Toomai mee
mag op een expeditie van de jager
Petersen. Als de jagers na weken
nog geen olifant gezien hebben ge-
ven zij Toomai de schuld en wordt hij
terugestuurd. Zijn olifant, Kala Nag,
moet hij echter achterlaten bij de ja-
gers.

17.50 Nieuws
18.00 Hier und Heute
18.25 "" WWF-Club. Live vanuit de

studio.
19.00 "" WWF-Club. Live vanuit de

studio.
19.58 Programma-overzicht
20.00 Nieuws
20.15 Madehen in Uniform

Naar aanleiding van de dood van de
Duitse filmster en schrijfster Lilli Pal-
mer brengt de ARD-filmredaktie in
Frankfurt vanavond deze uit 1958
daterende speelfilm die handelt over
meisjes op een kostschool. Behalve
voor Lili Palmer zijn er in deze film
rollen weggelegd voor Romy Schnei-
der, Sabine Sinjen, Therese Giehse
en Adelheid See-Eck.

21.50 Sport. Europese kampioen-
schappen kunstrijden op de schaats
heren.

22.45 Dagthema's. Met een reporta-
ge uit Bonn.

23.15 Die sieben Samurai. (Schinin
no samurai). Japanse speelfilm uit
1954 met Takashi Shimura, Yoshio
Inaba, Minoru Chiaki e.a. Regie: Aki-
ra Kurosawa. Om zich te bescher-
men tegen rovers nemen Japanse
boeren in een afgelegen bergdal
arme Samurai in dienst. Als derovers
het dorp aanvallen komt het tot bitte-
re gevechten.

01.50 Nieuws
01.55 -02.00 Nachtgedanken. Over-

weging door Hans Joachim Kulen-
kampff.

" JAN-MICHAEL VINCENT in de
Amerikaanse serie "Der Feuer-
sturm" (Winds of War)" - Duitsland
2, 20.15 uur.

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1
13.15 -13.30 Teletekst-overzicht
13.30 Einde
14.55 Programma-overzicht
15.00 Das Haus am Eaton Place.
Afl.: Dienstbotengeplauder/Besuch
aus Australien. Met David Langton,
Simon Williams, Meg Wynn Owen
e.a. Aansluitend Nieuwsoverzicht.

16.30 Freizeit...und was man daraus
machen kann. Vrijetijdsmagazine.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern. Regionaal nieuws.

17.15 Tele-lllustrierte. Actualiteiten,
sport en amusement.

17.45 Jack Holborn. Serie. Met Pa-
trick Bach, Matthias Habich, Monte
Markham, e.a. Afl. 7. Aansl.: Nieuws-
overzicht.

18.20 Jack Holborn. Afl. 9. Aansl.:
Nieuwsoverzicht.

19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenlandse correspondenten.
20.15 Der Feuersturm. TV-film in 7

delen naar de roman The Winds of
War van Herman Wouk met Robert

Michum, Ali MacGraw, Jan-Michael
Vincent e.a. Afl.: Von Krieg und Lie-
be. Na het bombardement op Berlijn
kan Victor Henry zich helemaal inzet-
ten voor de Britse belangen. In Lissa-
bon ontmoeten Natalie en Byron el-
kaar weer. Byron staat erop om zo
snel mogelijk te trouwen.

21.45 Heute-journal
22.05 Aspekte. Kultureel magazine.
22.50 Teufel in Seide

Speelfilm uit 1955 met in de hoofdrol
Lilli Palmer. Het ZDF brengt dezefilm
als een postume huldeaan de eerder
deze week overleden bekende film-
ster en actrice. Zij overleed dinsdag
jl. in de Verenigde Staten.

00.30 Die Profis
Engelse politieserie met Gordon
Jackson, Martin Shaw, Lewis Collins
e.a. Afl.: lm Labyrinth. In Londen
wordt de Amerikaanse rakettenspe-
cialist Bieberman ontvoerd. De FBI
stuurt er specialisten naar toe omdat
zij de Engelse regering verwijten dat
ze niet genoeg voor 's mans veilig-
heid gedaan hebben. Het is bepaald
niet gemakkelijk om de man te vin-
den.

01.20 Heute

" KAREL VANDE GRAAF presenteert weer zijn discussieprogramma- Nederland 1, 23.15 uur.

Duitsland 3/WDF
08.00 Tele-Gymnastik
08.10 -12.00 Schooltelevisie
17.00 -17.40 Schooltelevisie
18.00 Telekolleg 11. Psychologie, les

10: Denken und Phantasie.
18.30 Hallo Spencer. Serie.
19.00 Aktuelle Stunde. mit Blick-

punkt Dusseldorf. Regionaal magazi-
ne met nieuws, sport en weekend-
weerbericht.

20.00 Nieuws
20.15 Tier-report. Koala, kangeroe &

co. De wonderlijke dierenwereld van
Australië.

21.00 Welt der Flüss - Flüsse der
Welt. Serie reportages. Afl.s: Der
Murray.

21.45 Jesuiten - Einde selbstkriti-
sche Elite?

22.15 Martin Luther. Vijfdelige tv-film
met Ulrich Thein, Friedo Solter, Da-
niel Minetti e.a. Afl.4: Hier stehe ich.
Wetend dat hij het volk op zijn hand
heeft gaat Martin Luther op weg naar
Worms. Hij neemt de moeilijke be-
slissing om niets te herroepen. Op de
terugweg wordt hij gevangen geno-
men en ver van Wittenberg gevan-
gen gezet. Daar vertaalt hij het Nieu-
we Testament.

23.45 Rockpalast. Vandaag: Un-
known Gender.

00.15 Laatste nieuws

Duitsland 3/SWF
08.20 -09.45 Schooltelevisie
17.00 Schooltelevisie
17.30 Telekolleg 11. Psychologie:

..Denken und Phantasie" (10).
18.00 Traume, die kelne blieben.

Madame Curie (herh.).
18.30 Ixl für Tierfreunde. Informa-

tieve serie. Afl.4: Bij de dierenarts.
18.35 Black Beauty. Kinderserie.

Afl.: De gijzelaar.
18.58 Nieuwsoverzicht
19.00 Die Abendschau Bliek ms

Land
19.26 Zandmannetje
19.30 Formule Eins. Hitparade.

20.15 Wissenschaft und Forschung
heute. The living planet. Serie van
David Attenborough. Afl.: De grote
bossen.

21.00 Touristik-Tip. Informatie voor
vakantiegangers.

21.15 Biotechnologie. Afl.4: Aus Mi-
kro-organismen contra Micro-orga-
nismen.

21.45 Wortwechsel. Christa Schul-
ze-Rohr interviewt Josephine Paster-
nak.

22.30 Die grüne Brigade. Afl. 5: Tod
im Altersheim. Met Gilles Segal,
Yvonne Dufour e.a. In een bejaar-
dentehuis in Normandië zijn plotse-
ling veel sterfgevallen. In een anonie-
me brief wordt de ondernemer en in-
vloedrijke politicus Doniot ervan be-
schuldigd inferieur vlees aan het be-
jaardentehuis te leveren.

23.30 Laatste nieuws

Radio 1

RADIO

7.03 Het Gebouw. 7.03 Dorrestijns
Persagentschap. Met; Afdeling
Binnenland en Euroburo. 8.08 NL.
Buitenlandforum, de vrijdag
van. .9.05 Afdeling Binnenland en
het Proefkonijn. 10.05 De Koffer,
de vrijdag van...en live muziek.
11.05NL-Buitenbericht en live mu-
ziek. 12.05 De vrijdag van. . en Af-
deling Binnenland. 12.56 Medede-
lingen voor land- en tuinbouw
13.08 Hier en Nu. 13.35Kerk Van-
daag. 1405 Van huis uit. 15.05
Volgspot. 16.05 De Rode Draad
19.02 Teddy's Tip Tijd. 20.02 De
wereld zingt Gods lof. 21.02 Water
en vuur. 21.30 Het Metropole Or-
kest. 22 02 NCRV-vrijdag-sport
23.05 Met het oog op morgen.
00.02 De Stemband. 02.02 Oh wat
een nacht. 5.02 Ook Goeiemorgen

Radio 2
7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaar-
dag van H.K.H. Koningin Beatrix.
7 05 Het levende Woord. 7.12 Ont-
bijtshow. 8.50 Pater Adri Maat.
9.03 Adres onbekend. 10.03 In ant-
woord op uw schrijven. 11.50Patei
Adri Maat. 12.03 Van Twaalf tot
Twee. 14.03 Ratel. 1503 KRO's
hoorspel: De verzoeking 15 30 Ca-

fé de praatstoel. 16.03 André van
Duin 17.03 De Hugo van Gelde-
renshow. 18.03 Wordt vervolgd Ra-
dio. 18.15 Minjon na 5 19.00 Zie
Radio1.

België/BRT 1
14.00 -16.00 Schooltelevisie
17.00 Schooltelevisie
17.55 Journaal
18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma.
18.05 Plons, de gekke kikker. Kleu

terserie (herh).
18.10 Prikballon. Kleutermagazine

over het maken van allerlei voorwer-
pen en een tekenfilm. Presentatie:
Francis Verdoodt.

18.25 Star Trek. Science-fictionserie
over de belevenissen van de USS
Enterprise. Met: Leonard Nimoy, Wil-
liam Shatner, Deforest Kelley e.a.

19.15 Uitzending door derden
19.40 Mededelingen en program-

ma-overzicht
19.45 Journaal
20.10 Weerbericht
20.15 De Collaboratie. Presentatie:

Maurice de Wilde. Afl.: Jeugdcollabo-
ratie: Führers voor het rijk.

21.35 E.K. kunstrijden op de
schaats

23.00 -23.30 Journaal. Aansl.: Coda:
„Het dorp van Adriaan Nagerman.

SSVC
12.50 Schooltelevisie Watch/How

we used to live.
13.30 Nieuws en weerbericht
14.00 Pebble Mill at one
14.45 -15.00 Camberwick green.
Dagelijkse gebeurtenissen van de in-
woners uit Camberwick Green.

16.20 Birthday Time
Aansl.: The Smurfs. Kinderprogram-
ma's.

16.35 Play school
Aansl.: Birthday time, kinderpro-
gramma's.

16.55 Fraggle rock. Poppenserie.
17.20 The booktower. Programma

over nieuwe boeken en gedichten.
17.45 The Flintstones. Tekenfilmse-

rie over de avonturen van Fred Flint-
stone en Barney Rubble. Afl.: The
Buffalo Convention.

18.10 The district nurse. Tv-serie
met o.a. Nerys Hughes.

18.45 News and weather
19.00 This is your life. Eamonn An-

drews ontvangt een onbekende, be-
kende gast.

19.25 Top of the pops. Popmuziek-
programma.

19.55 A question of sport. Reporta-
ge over de geschiedenis van de
sport.

20.25 Comrades. Serie over het le-
ven in de Sovjetunie. Afl. 5: Svyatos-
lav Nikolaevich Fyodorov.

21.05 Big deal. Tv-serie. Afl.: Down
and under.

22.00 News and weather
22.25 -00.10 Gregory's girl

Speelfilm uit 1980. Gangling Gregory
is een 16-jarige Schotse schooljon-
gen met normale bezigheden: meis-
jes en football. Hij is in allebei niet erg
goed, maar dan komt Dorothy en
geeft Gregory een beetje moed.

België/BRT 2
19.00 1 Week sport
19.30 Korte film
19.42 Mededelingen en program-

ma-overzicht
19.45 Journaal
20.10 Weerman

20.15 Videomatch. Videospelletjes
met Marleen Gordts.

20.25 Première. Filminformatie met
Jo Röpcke.

21.15 -22.50 Hooper. Amerikaanse
speelfilm uit 1978 van Hal Needham
met Burt Reynolds en Sally Fields.
Het leven van een stuntman en zijn
grootste stunt!

Radio 3
7.03 Vergulde gaper. 9.03 Goud
van Oud. 10.03 Hot Curry 12.03
De Staat van Beleg. 13.03 Rinkel-
dekinkel. 15.03 De Top 40. 18.04
De Avondspits VOO: 19.02 Curry
en van Inkel 22 02-00 00 Count-
down Café

Radio 4
-8 02 Het zout in de pap muziek.
9 15 Uit het internationale concert-
circuit. 10.20 Fransevocale muziek
11.45 Lunchconcert. Radio Kame-

rork. Werken van Poulenc. 13.02
Operette. 14.00 Orgelbespeling.
14.30 Klein bestek 15.30 Uit de
schatder eeuwen. 16.00 Crème du
Baroque. 17 15 De Cantates var
Bach. 18.02 Aspecten van de Ka-

mermuziek. Combarttimento Con-
sort 19.00 De Bovenbouw. 20.02
Europees concert podium Radic
Symphonisch Orchestre Berlin mei
piano. 21.00Muziekspiegel. 22.00
Horizon. 23.00 NOS Jazz

België/RTBF 1
11.30 Teletekst magazine
14.30 Schooltelevisie
15.30 Teletekst
17.20 Nouba Nouba. Kinderprogram-

ma.
17.50 Carrefours. Gevarieerd kinder-

programma. (Met: 17.50 La roue de
la fortune. 17.55 Rocambole, feuille-
ton. 18.10 Bien-être, Invites, 18.30
Nieuwsoverzicht. 18.35 Micro-défi,
spelprogramma. 18.50 La roue de la
fortune, Le belg Cancan.)

19.00 Ce soir. Regionaal magazine.
19.27 Quick et Flupke. Tekenfilm.
19.30 Journaal
20.00 Minute Papillon. Consumen-

tenrubriek.
20.05 Shogun. (9). Serie naar de ro-

man van James Clavell. Met: Richard
Chamberlain, Toshiro Mifune, Yoko
Shimada e.a. Regie: Jerry London.

21.00 Grand Ecran. - Le viexu fusil.
Franse speelfilm uit 1975 met Philip-
pe Noiret, Romy Schneider, Jean
Bouise e.a. Regie: Robert Enrico

22.40 Journaal

België/RTBF 2
15.30 Teletekst
19.00 Cursus Nederlands. Spreek

met ons mee (12 en 13.).
19.30 Journaal
20.00 Nuances
21.30 Arts magazine
22.00 -22.45 Videographie. Video-

magazine.

SKY Channel
08.45 "" Sky Trax - Young, free and

single.
09.15 "" Sky Trax - The Pat Sharp

show.
10.00 "" Sky Trax - Jensen's dimen-

sions.
10.45 "" Sky Trax - Heartline.
11.45 "" Sky Trax - The Pat Sharp

show.
12.30 "" Sky Trax - First Run.
13.15 "" Sky Trax - The great video

race.
14.15 Skyways. Tv-serie over piloten.
15.05 Snowy mountains journey.
Dokumentaire serie over de fanti-
sche skireis van 2 vrouwen en 3
mannen in Australië.

16.00 "" Sky Trax - The Pat Sharp
show.

16.45 "" Sky Trax - Here comes the
weekend - live.

17.30 "" Sky Trax - Live on friday -
live.

18.30 The Brady Bunch. Komische
serie. Afl.: My brothers keeper.

19.00 The Lucy Show. Komische tv-
serie met Lucille Ball. Afl.: Lucy and
Viv open a restaurant.

19.30 Green acres. Komische tv-se-
rie. Afl.: Exodus to Bleedswell.

20.00 The New Dick van Dyke
show. Komische serie met in de
hoofdrollen Dick van Dyke, Hope
Lange en Angela Powell. Afl.: The
young surgeons.

20.30 The new candid camera
show. Komische taferelen opgeno-
men met de verborgen camera.

21.30 Vegas. Avonturenserie. Afl.:
Red handed.

22.20 Deadly Ernest Horror Show.
Serie suspensefilms. Vandaag:
"Doomwatch" Speelfilm met in de
hoofdrollen Judy Geeson, lan Ban-
nen, John Paul, Simon Oates e.a.
Regie: Peter Sasdy.

23.55 The Deadly Ernest horror
show - epilogue

00.00 -00.45 "" Sky Trax - Monsters
of rock.

" SALL VFIELD en BURTREYNOLDS als Sonny en Gwen in de Al
rikaanse speelfilm "Hooper" - België/BRT 2, 21.15 uur.

Radio 5
9.02 NOS-Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Straf in Nederland
10.00 AVRO's vijfluik. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Wijzer op 5. 13.10 Vrij-
zinnig Vizier. 13 30 De berg heefl

een muis gebaard. 14.00Schoolra-
dio. 15.00 Muze zonder make-up
15.30 Minjon voor 2. 16.30 Welin-
gelichte kringen. 17.46 Overheids-
voorlichting: Nederlandse Antillen
17.56 Mededelingen. 18.10 België
totaal. 18.20 Uitzending van de
PPR. 18 30fTaa! en Teken. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. (Met om: 19.0C
Turks. 19.20 Marokkaans. 19.5C
Spaans. 20.00 Italiaans) EO:

20 30 De Bijbel open. 21.00 De
schoolagenda. 21 15 Zicht op Is-
raël. 21 40, Theologische verken-
ningen?

televisie en radio

Europa TV
17.55 Programma-overzicht
18.03 Kinderprogramma's. Tic-

Tac', 'Bunny', 'Emilie'.
18.25 Europa Count Down. De Pop-

show.
19.25 Europa Sport Reports
20.30 Nieuws en weerbericht
20.40 World Watch. Nieuwsprogram-

ma.
20.50 Flairck. Muziekprogramma.
21.45 Current affairs. Documentaire.
22.10 Archives of Time. Documen-

taire.
22.35 Nieuws en weerbericht
22.45 World Watch. Nieuwsprogram-

ma.
22.50 Programma-overzicht

sluiting

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
■ = zwart/wit programma

"" = stereo of 2-kanaaltoon

TELEVISIE
Nederland 1:5, 51, 53 en 57
Nederland 2:31, 54, 56 en 60
Duitsland 1:9, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29 en 37
Duitsland 3 (WDF): 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40 en 46
België BRT 1: 10 en 44
België BRT 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België RTBF 2: 28 en 42
RTL Plus: 7 en satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: Sateliet
Music Box: Satelliet
Europa TV: Satelliet
TV 5: Satelliet

RADIO
Kabel- en centrale antenne-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant
Radio 1: 95,3 en 102,1 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: 1 01 ,2 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz
(337 m)
ROZ: 95,3 en 102,1 mHz
BRT 2: 555 m (540 khz), FM 22, 36en 39
(93,7 - 97,5 en 97,9khz)
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).

ROZ
07 15-08.00 Ochtendeditie
Nieuws, aktualiteiten, weerberichl
en muziek. 08.05, 09.02, 10.02,
11.02 en 12.02 ROZ-Nieuws
12.05-13.00 ROZ-tussen de mid-
dag: Nieuws, weerbericht, achter-
gronden van het nieuws, agenda
en muziek. 13.05, 14.02, 15.02,
-16.02. 17.05 en 18 02 ROZ-
Nieuws 18.05 ROZ-Aktueel en
weerbericht. 18.20-19.00 Speulen-
tere: licht informatief programma,
samen met luisteraars (043-
-435353).

BRT 2
5.30 Dag en dauw. Lichte muziek,
verzoekplaten en de juiste tijd. 8.12
Happening. 10.03 Platenpoets
Gevarieerde lichte muziek, met om
11.00 uur het weekendweerberichl
door Armand Pien. 11.55 Media-
tips. 12.00Limburg 1986. 13.10 Ha
die Micha. Programma met Vlaam-
se artiesten. 14.00 Het Vertoon
Licht-culturele informatie uit bin-
nen- en buitenland 15.30 De zon-
newijzer Toeristisch magazine

16 00 Abraham al gezien? Muziek
voor de niet meer zo jonge luiste-
raar. 17.00 Focus. 17.10 Radio
Twee 22.05 Relax. Non-stop mu-
ziek. 23.30-02.00 Twee tot twee.
Easy listening-'muziek.

TV 5
19.00 Thalassa. Serie dokumentl

over de zee. Vandaag: Professiol
duikersschool.

19.27 Jongerenprogramma. <*daag: Het verleden live/ De keü
van de junioren.

19.48 La jeunefille du premier r£Speelfilm van Jacques Trébouta*.
Nen, philosophieleraar, ontrr
Christine. Zij gaan van elkaar t
den, maar al snel lukt het niet rr
met elkaar te communiceren.

21.12 Espace francophone. Dfi
mentaire. Abdou Diuof, portret 1
een afrikaanse president. :r

21.38 Prélude a la nuit. Muziekfe
gramma. p

22.00 -22.30 Journaal „

Music Box
07.00 13.00 en 19.00 60 Minute la

Martin.
08.00 14.00 en 20.00 The Video

kers. Simon neemt een kijkje bS
vervaardigen van videofilms. j*

09.00 15.00 en 21.00 Gaz bag - (f
10.00 16.00 en 22.00 Write on. 2 ltzelf een penfriend met de hulp [ €Edwina. L
11.00 17.00 en 23.00 First sight,

mon en een speciale gast in de (b
dio geven hun mening over niette
videoclips.

12.00 18.00 en 24.00 Between th
nes. Overzicht van de nieuwtjes ii"-
diverse muziekbladen. Ta

RTL-Plus
17.00 Gewinn zu Beginn H
17.05 Menschen und Tiere. Di

mentaire serie over (huis)diel
Vandaag: Dinka.

17.35 Typisch RTL - Jetzt ist Fei'1
bend. Gevarieerd amusementsfgramma. '"18.15 Club-Hits - Hoogtepunten^'
videoclips uit "Hallo RTL", gepre|'
teerd door Iff Bennett. ja'

18.35 Essen und trinken
18.53 7 Vor 7 - Die Bilder des Ta^j

Nieuws, weerbericht en sport, i,
19.22 Karlchen. Der RTLümmel v 3
Dienst.

19.30 Kinoparade. De kijkers kie?
hun favoriete speelfilm uit: 1. "'
fighter", Amerikaanse speelfilm^
1951. Met o.a. Richard Conté, \|
essa Brown, Lee J. Cobb. Rei'
Herbert Kline. 2. "Der Schwinci
Amerikaanse speelfilm uit 1974. Fc
o.a. Bill Ewing, Frank Bonner, J>
ques Aubuchon. Regie: Robert
derson.

20.53 RTL-Spiel
21.05 Frankfurt Kaiserstrasse 'Duitse speelfilm uit 1981. Met in»

hoofdrollen: Michaela Karger, Di
Balko, Kurt Raab, Gene Reed, Hl
no Pöschl, Ute Zielinski. Regie: f
ger Fritz.

22.31 Weerbericht
22.35 Horoskoop
22.40 -22.45 Betthupferl

Belgischer Rundfunk
6.30 Radiofrühstück 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Besinnliche Worte.
7.45 Veranstaltungskalender. 8.00
Presseschau. 9.05 Musikexpress
10 00 Gut aufgelegt. 12.00 Musik
bei Tisch 12 15 Veranstaltungska-
lender. 12.30 Presseschau. 1250
Landfunk. 13.00 Frischauf 14 05
Informationen und Tips für die
Frau. 14.15 Schulfunk. 14.25 Inter-
mezzo. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight. 17 05 Oldiekiste
18.00 BRF-Aktuell. 18.30Sportvor-
schau 18 45-20.00 Konzertabend:
Die zeitgenössische Musik Polens
(deel 2).

Radio Luxemburg
5 30 Guten Morgen, Deutschland!
900 Ein Tag wie kein anderer
11.00 Liederlotto. 12.00 Mahlzeit
14 00 Viva. 15.00Ententanz. 16.00
RTL-Musikduell. 17.50 Sportshop.
18.00 RTL-Tagesthemen 18 08
Prima. 19.00 Luxemburg 1331.
22.00-01.00 Traumtanzer, Musik
zum Traurnen.
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'Slippers' als
TV-blijspel
HEERLEN - Mary Dresselhuys
en Guus Hermus maakten een
topper van het Engelse blijspel

> Slippers. Tot tweemaal toe
maakten zij uitermate
succesvolle toemees met dit
stuk van Alan Ayckbourn.
Jacques Senf en het, Nederlands Theaterbureau

'brachten het blijspel vorig
seizoen opnieuw in het theater,
ditmaal in een bezetting met
Luc Lutz en Trins Snijders. De
TROS maakte opnamen van
deze nieuwe voorstelling en
brengt deze vanavond
(Nederland 2, 20.05 uur) op de

televisie.
Luc Lutz en Trins Snijders
spelen een echtpaar, dat nogal
is uitgekeken op het eigen
huwelijk. De man, Philip, legt
het aan met zijn secretaresse
Winny (Liz Snoyink) maar daar
blijft het niet bij. De fraaie
secretaresse wil trouwen met
haar leeftijdgenoot Rob (Derek
de Lint). Rob denkt dat Philip de
vader van Winny is. En om het
allemaal nog ingewikkelder te
maken denkt Philip dat Rob de
minnaar van zijn vrouw is.
Ziedaar de ingrediënten voor
een blijspel vol
spraakverwarring en
misverstand.

" DEREK DE LINT en LIZ SNOYINK
in 'Slippers.

ARD en ZDF wijzigen hun programma's na dood van populaire filmster

Speelfilms met LilliPalmer
vanavond op Duitse televisie

(Van onze RTV-redactie)

- De twee grote Duitse TV-
tl^tions ARD en ZDF wijzigen op deze vrijdag hun avond-
fOgramma naar aanleiding van de dood van Lilli Palmer.

rfti de Duitse filmster, die eerder deze week op 71-jarige
eftijd in de Verenigde Staten is overleden, brengt Duits-

Dftd 1 om 20.15 uur de uit 1958 daterende speelfilm 'Madehen
t Uniform', die door de ARD al eerder in 1983 werd uitgezon-

■t\. Naar de ARD-filmredaktie in Frankfurt nog laat weten,
k,eelt in deze film ook de bekende filmster Romy Schneider
Ce. Het ZDF in Mainz brengt later op de avond in aanslui-
&g op de culturele rubriek 'Aspekte' vanaf 22.50 uur de uit

-*>5 daterende speelfilm 'Teufel im Seide' met Lilli Palmer.
-n aflevering uit de Britse politieserie 'Die Profis' wordt

_j-dien om 0.30 uur uitgezonden en nadien wordt het pro-
!"jamma om 1.20 uur besloten met het 'Heute'-journaal.

ijjW Palmer heeft op veel terreinen
gehad. Ze was niet alleen

/faallen jareneen geziene persoon
-Act witte doek in de Verenigde

en Europa, maar speelde ook
Nel en schreef boeken die eén

geres in de Parijse nachtclub „Mou
lm Rouge" in haar levensonder
houd.
Als filmster brak ze in 1936 door, na-
dat de Brits-Amerikaanse regisseui.
Alfred Hitchcock haar in de mis-
daadfilm „Geheim agent" een rol
had aangeboden als tegenspeler van
Peter Lorre. In 1944 verhuisde ze
naar Hollywood, maar ze had niet
genoeg aan haar rollen als filmster.
Met haar man Rex Harrison, met
wie ze van 1943 tot 1953 getrouwd
was, ging ze in 1949 ook optreden op
Broadway. Daar stond ze onder
meer in „Caesar en Cleopatra".

fee oplage haalden.
'| in 1914 in het tegenwoordig
'Jolse Poznan geboren Palmer de-

als toneelspeelster in 1932.
>ar omdat ze van joodse afkomst

ftte, moest ze uit Duitsland vluch-
tö- Enkele jarenvoorzag zij als zan-

IKON wil 'Laat maar lopen' tóch
uitzanden
ifIVERSUM - De IKON heeft be-ssen in hoger beroep te gaan te-fl de uitspraak in kort geding
ifl de vice-president van de Am-Ifdamse rechtbank, mr.R. C. Gi-
]'£ Daarin gelastte Gisolf dat de
ION in de driedelige documentai--1 Laat maar lopen' geen beelden
* mag zenden waarop het gezicht
f 1» de 19-jarige Richard Langerak

is of zijn stem te horen is.
3f datum waarop het hoger beroep
"pit, is nog niet bekend.
jPat maar lopen' is het verslag van
aft voettocht die zes jongens uit de
jpgse Hervormde Kinderhuizen met
' 60 begeleiders maakten naar Noor-
feen. '«ige maand spanden de ouders van

W van de jongens, vlak voor de uit-
Mding van het eerste deel, een kort
'ding aan tegen de IKON omdat zij
pwaar maakten tegen het optreden
'l hun zoon in de film.

Crisis
De scheiding van Harrison veroor-
zaakte een persoonlijke en artistie-
ke crisis in het leven van de vrouw
die besloot naar West-Duitsland te-rug te keren. Het publiek haalde
haar met open armen binnen en in
de jaren '50 en het begin van de ja-
ren '60 was ze de lieveling van de
bioscoopbezoekers in West-Duits-
land.
Films uit dezeperiode waarin ze een
belangrijke rol speelde, zijn „Teufel
in Seide" (1955), „Anastasia" ('56),
„Madehen in Uniform" ('5B), „Frau
Warrens Gewerbe" ('6O) en „Julia,
du bist zauberhaft" ('62). Tot 1970
speelde ze vervolgens nog heel watrollen vooral in Groot-Brittannië enFrankrijk. Haar totale filmcarrièrre
omvat ruim 50 rollen.

Memoires
Maar toen de regisseurs haar min-der gingen vragen, was ze al langnaar andere bezigheden overge-

schakeld. In haar huis in Goldingen
boven het meer van Zürich begon ze
te schilderen, terwijl ze in 1974 haar
memoires te boek stelde.Maar liefst
1.3 miljoen exemplaren van „Dieke

Lilli - Gutes Kind" gingen over detoonbank, terwijl dit boek in zeventalen vertaald is.
Nadat de critici haar schrijversta-lent en de ironie in het boek' gepre-

zen hadden, kreeg ze moed voor een
vervolg. In 1976 voltooide ze „Der
rote Rabe". Ze ging zonder onder-
breking door. Toen ze geen stof
meer had voor nog een autobiogra-
fie, zette ze zich aan, het schrijven
van romans: drie in vijfjaar. In 1984
verscheen de roman „Urn eine Na-
senlange", over de wederwaardig-
heden van een jongevrouw die pakt
wat de natuur haar tot dan toe ont-
houden heeft.
Het zijn stuk voor stuk spannende
boeken die boven het gemiddelde
in de ontspanningslectuur liggen en
waarin ze veel levenservaringen aan
het papier toevertrouwt en haar le-
zers levenslessen geeft zonder dat
ze die probeert op te dringen. Haar
laatste boek moet nog uitkomen: in
maart verschijnt „Wenn der Nacht-
vogel schreit".
De filmster en schrijfster Lilli Pal-
mer, die sinds 1979 Zwitsers staats-
burger was. was sinds 1957 met Car-
los Thompson getrouwd. Het huwe-
lijk met deze negen jaar jongere
man duurde - zoals zij wenste - tot
haar dood. Voor een Westduitse
krant vulde ze in 1980 een persoon-
lijk vragenformulier in. Op de
vraag: „Wat beschouwt u als het
grootste ongeluk", antwoordde ze
toen: „Langer leven dan mijn man".

" LILLI PALMER
...de populaire Duitse filmster en schrijfster die dinsdag op 71-jarigeleeftijd in de Verenigde Staten kwam te overlijden.

Oók NCRV
verandert

zendschema
Radio 1

(Van onze rtv-redactie)

HEERLEN - Ook de NCRV gaat
met ingang van maandag 17 fe-
bruari haar zendschema op Ra-
dio 1 aanpassen. De veranderin-
gen hebben met name betrek-
king op de uitzending van de ac-
tualiteitenrubriek Hier en Nu. De
NCRV heeft besloten deze ru-
briek aan te laten sluiten bij het
ANP-nieuwsbulletin van half
acht, dat naar verwacht wordt
met ingang van 17 februari op
Radio 1 zal terugkeren.

Eerder deze week maakte de KRO
bekend vanaf die datum een extra uit-

zending van zijn actualiteitenrubriek
Echo (op dinsdag) te plaatsen achterhet half-achtbulletin. Ook de TROS
neemt ernstig in overweging Actua(op zaterdag) te laten aansluiten op
het ANP-bulletin van half acht, „als
service voor de luisteraars", alduseen woordvoerder. Harde besluitenhierover zijn bij deze omroep echter
nog niet gevallen.
Bij de AVRO zal aan de programme-
ring niets veranderen: het Radiojour-
naal zendt momenteel vanaf half acht
op Radio 1 uit (op donderdag). Ook
de VARA heeft rond die tijd al actuali-
teiten onder de naam De Rode Draad
(op woensdag).

De regionale omroepen zijn nog
steeds niet akkoord gegaan met het
opnieuw invoeren van het ANP-
nieuwsbulletin om half acht. NOS-
programmacommissaris Albert van
den Heuvel is met de landelijke om-
roepen van mening dat dit bulletin
moet terugkeren. Hij noemde in dit
verband de datum 17 februari. De re-
gionalen moeten hiermee instemmen
omdat de landelijke omroepen met
hen een contract hebben gesloten
over de invulling van Radio 1.

Het NCRV-zendschema van de
maandagochtend ondergaat met
ingangvan 17februari de volgende
veranderingen: vanaf 07.35 tot
08.30 Hier en Nu (dat is nu van acht
tot negen uur). Om 08.30 start het
muziekprogramma 'Denk je nog
aan die tijd?' in plaats van 'Van-
daag... maandag. De consumen-
tenrubriek 'Over kopen gesproken'
wordt uitgezonden om 12.30.
Het zendschema van de radio is
pas tweeëneenhalve maand van
kracht, wanneer per midden fe-
bruari de eerste veranderingen
worden ingevoerd. Bij de NOS is
officieel niets bekend over de be-
slissingen van zowel KRO als
NCRV. Daar wordt onstemd gerea-
geerd op de zendtijdverandering:
„Op die manier wordt het contract
tussen regionale en landelijke om-
roepen opgeblazen", aldus een
NOS-woordvoerder.

show

Televizier over ruimtevaart
HEERLEN - De uitzending van AVRO's Televizier zal vanavond
om 22.20 uur opNederland 1 geheel in het teken van de ruimtevaart
staan. Samen met Wubbo Ockels gaat Televizier op zoek naar het
antwoord op de vraag: is ruimtevaart nog steeds een prestigekwes-
tie of een militaire noodzaak?

KRO wil op zaterdag
geen vaste TV-avond

HILVERSUM - De KRO heeft bij
het college van programmaleiders
TV protest aangetekend tegen het
voorstel tot zendtijdindeling voor
het televisieseizoen 1986-1987, dat
vrijdag a.s. wordt behandeld in het
NOS-bestuur. In het voorstel
wordt de zaterdagavond toebe-
deeld aan deKRO. Momenteel is de
vaste televisieavond van deze om-
roep op zondag.
Het grootste bezwaar van de KRO
heeft te maken met de financiën.
Dit seizoen heeft de omroep het 60-
-jarig jubileum gevierd met extra
dure produkties als „Fien" en „De
Appelgaard". „Wil je van de zater-
dagavond iets maken dat de moei-
te waard is, dan kost dat veel geld.
En dat is een enorme financiële be-

lasting na een duur seizoen", aldus
een KRO-woordvoerder.

De KRO had voor het nieuwe
terseizoen gerekend op toewijzing
van de donderdagavond. De toeken-
ning van vaste televisieavonden ge-
schiedt volgens een rouleringssche-
ma.Het schema van de A-omroepeh
voor het nieuwe televisieseizoen
ziet er als volgt uit: de VARA op
maandag, de AVRO op dinsdag. Ve-
ronica op woensdag, de TROS op
vrijdag, de KRO op zaterdag, en de
NCRV op zondag, allemaal o]
derland 1. De B-omroepen bl.
op hun vaste plek: de EO op dondef-
dag en de VPRO op zondag. De
NOS behoudt haar vaste woensdag-
avond.

TV-film middernacht Nederland 2
'Buffalo Bill, de held

van het wilde westen'
(Van onze rtv-redactie)

HEERLEN - Buffalo Bill of
wel kolonel Cody mag straks
op het middernachtelijk uur
bij de TROS op Nederland 2
weer eens de held van het Wil-
de Westen zijn via een Ita-
liaans/Duits/Franse film, die
om twaalf uur vannacht op het
scherm komt. Het is een van
de eerste produkties, die de
voorbeelden uit Hollywood
probeerden na te apen en be-
kend werden onder de noemer
'spaghetti-western'. Voor de
oosterburen was het genre al
bekend na een aantal succes-
volle Karl May-verfilming
rond de avonturen van Winne-

tou en pld Shatterhand en het
Duitse aandeel in dezeBuffalo
Bill-produktie was in 1964 ook
zo groot dat je net zogoed van
een "Sauerkraut-western' kunt
spreken.

Zoals gebruikelijk bij dit soort
werkjes kreeg ook nu weer de regis-
seur een pseudoniem aangemeten
en mocht zich John Fordson noe-
men, want dat klinkt zo mooi Ame-
rikaans. In werkelijkheid heette de
man Girogio Ferroni. In de titelrol
werd een mannetjesputter neerge-
zet, Gordon Scott, die als een van de
Tarzans en in de vele gladiatoren-
spektakels van Italiaanse makelijk
al zijn machtige borstkas en opge-
fokte spierballen had mogen tonen.
In het verhaal, dat nergens op histo-

nscrie teiten berust, krijgt Bufialo
Bill te maken met de wapensmok-
kelaar Monroe (Jan Hendriks'
snoodaard die met genoc
zien dat de Indianen op oorlogspad
zouden gaan. ondanks het vn
verdrag met de blanken. Hij ze:
opperhoofd daartoe aan en de strijd
laait inderdaad opnieuw op. Om
rust en orde te herstellen en verder
bloedvergieten te voorkomen.
wordt Buffalo Bill ingeschakeld, die
door beide strijdende partijen op
handen wordt gedragen

Dat alles weer goed komt, zal na
tuurlijk geen kijker verbazei
uitwerking van het obligate
haal is al evenmin verrassend en
ook vertoont de film nergens
eigen stijl. Dit mengelmoesje
Hollywood lijkt dan ook nog Lm*niet op de 'spaghetti-westerns'. dr»
later zoveel succes zouden hebhen
Achteraf gezien was het van (
gio Ferroni zelfs verstandig om een
pseudoniem aan te nemen.

" Scène uit 'Buffalo Bill,
hero of the far west' met
GORDON SCOTT (rechts
op deze foto) als Buffalo
Bill.

Coen Serre
neemt afscheid

(Van onze rtv-redactie)

HILVERSUM - Radiomaker Coen
Serre neemt in februari, na een
dienstverband van 40 jaar. af
scheid van de VARA. Serre neemt
officieel afscheid met een groot
concert dat door de VARA-radio op
7 februari via Radio 4 zal worden
uitgezonden.

In het zaterdagochtendprogramma
'Hallo, hier Hilversum' zal Hans
Zoet 1 februari terugblikken op de
carrière van Coen Serre. Tijdens die
uitzending zijn ook fragmenten te
horen uit programma's die S
voor de VARA maakte, zoals Show-
boat. Plein 8 uur 13. In de Kantine
en programma's met Torn Manders,
Cor Steyn. Malando en het orkest
van Jan Corduwener.

M^:a .
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Wat host een auto in 1986?
£ T.
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IC
AC 3000 ME 4235 101 5000 D 399 165 1085 200 8 71.500-

Ifffi Romeo
Alfa 33 1.3 Mi 1350 58 6000 D 401 161 890 165 12.5 19.990-
Alfa 90 2.0 1962 96 5400D 439 164 1080 190 11 41.390.-
Giulietta 1.6 1570 109 5600D 421 165 1100 175 11.4 28.990-
AHa 75 1.8 1779 88 5300D 433 163 1060 190 11.8 31.500-
Altëtta GTV 6 2.5 2492 118 5000D 426 166 1210 205 9 46.390-
Alfa 6 2.5 2492 118 5000D 476 168 1350 190 8 56.990.-

-4/WX
AMC Coneord DL. 4229 80 3500 S 470 180 1380 160 8.8 24.500-

-l.sloii .tlartht
Aston Martin V-8 5340 211 5200D 468 183 1820 250 4.9 145.000-

-liicfi
Audi 80 C 1272 44 5600 D 438 168 910 148 15.5 27.750.-
Audi 90 1995 85 5400 D 447 168 1008 187 11.5 44.895-
Audi 100 1781 55 4600 D 479 181 1080 165 12.4 39.600-
Audi 100 D 1986 51 4800 D 479 181 1210 155 15 49.175.-
Audi 200 Turbo 2144 134 5700 D 480 181 1290 230 10.3 88.695.-
Audi Quattro 2144 147 5500 D 440 172 1290 195 8 130.750.-

-lif.sfiit
Austin Mini 1000 E 998 29 5000 D 305 141 590 130 14 11.995-
Austin Mini Metro 1275 40 5250 D 389 161 850 144 12.6 14.995-
Austin Maestro 1275 48 5500 D 400 169 875 151 17 17.940.-
Austin Montego 1275 51 5600 D 447 171 987 154 14.2 22.330.-

Bentley
Bentley Mulsanne 6750 191 4500 D 527 189 2245 195 5 360.800-

RtfH
BMW 316 1647 71 5750 D 432 164 990 164 10.5 29.795.-
BMW 318 i 1766 72 5800 D 432 164 990 170 11.7 34.395-
BMW 320 i 1990 90 5800 D 432 164 1050 170 10.1 41.750.-
BMW 324 d 2443 63 4600 D 432 164 1155 165 15 '39.945-
BMW 325i 2494 126 5800 D 432 164 1125 217 11 49.750-
BMW 518 i 1766 77 5800 D 462 169 1140 180 11.8 39.145-
BMW 520 i 1990 90 5800 D 462 169 1240 176 9.3 46.230-
BMW 728 i 2788 135 5800 D 462 180 1530 196 8 73.605-
BMW 628 CSi 2788 135 5800 D 476 173 1450 210 8.9 99.490-
BMW M635 CSi 3453 210 6500 D 476 173 1430 255 8.7 164.110-

ÊSuivk
Buick Elektra 3800 92 4400 D 498 183 1451 172 8.90paanvr.
Buick Century 3800 92 4400 D 480 175 1456 172 B.lop aanvr.

Cadillae
Cadillac Seville 5740 127 4200 D 518 182 2010 180 6.50paanvr.
Cadillae Eldorado 4087 33 4200 D 518 182 2300 180 6 op aanvr.

Chevrolet
Chevrolet Camaro Z 28E 4994 1164000 S 457 185 1536 197 6,50paanvr.
Chevrolet Caprice 4998 120 4000 D 539 193 1681 175 5.50paanvr.
Chevrolet Corvette 5733 173 4100 D 449 181 1415 220 7 op aanvr.

Chrysler
Chrysler sth Avenue 5200 131 4000 D 525 189 1700 150 9 79.900.-

Ciiroën
Citroen 2CV6 Special 602 21 5750 D 383 150 580 111 14 10.990,-
Citroen 2CV6 Club 602 21 5750 D 383 150 850 111 14 12.200-
Citroen Visa 652 26 5500 D 369 151 735 124 15 14.300-
Citroen Visa GTi 1580 76 6250 D 372 160 870 188 13.6 27.990-
Citroen BK 1360 45 5500 D 423 165 855 155 14.4 19.900-
Citroën CX 20 RE 1995 75 5500 D 466 173 1230 174 10.5 35.450-
Citroën CX 25 RD 2500 55 4250 D 466 173 1355 147 13 43.000-
Citroën CX Prestige 2500 110 5000 D 466 173 1442 202 9 64.200-

Daeia
Daeia 1310 1289 40 5250D 435 164 910 140 13 12.995-

Daihatsu
Daihatsu Cuore 850 846 32 5500 D 319 140 615 135 14 12.999.-
Daihatsu Charade TG 993 37 5500D 346 151 690 140 13 14.200-
Daihatsu Charmant 1600 1588 55 5200D 411 153 900 165 11 16.895-
Daihatsu Rocky FB5 1998 65 4600 D 410 158 1362 130 9 39.599-

Dodge
Dodge 600 2213 74 5600D 441 169 1039 170 8.5 59.900-

Donkert'tHtrt
Donkervoort Super Eight 1993 64 5500D 356 160 550 195 12 ±40.000-

Ferrari
Ferrari Mondial 2926 158 6600 D 458 179 1446 230 8 172.752.-
Ferrari Testarossa 4942 287 6300 D 449 198 1506 290 5 347.000-

Fiat
Fiat Panda 34 Shopping 843 34 5600 D 338 146 680 135 16 11.890.-
Fiat 127 903 33 5600 D 360 146 700 140 14 13.390-
Fiat Uno 45 903 33 5600 D 364 134 700 140 18.5 15.850-
Fiat Ritmo 60 L 1301 48 5800 D 394 153 850 145 12.5 15.850-

Ritmo D 1714 40 4500 D 393 165 960 140 13 20.990.-
Fiat Regata 1301 50 5700 D 426 165 890 155 14.1 21.590-
Fiat Argenta 1995 90 5300 D 444 165 1190 175 11.1 28.600-
Fiat Argenta 2500 TD 2445 53 4200 D 444 165 1285 150 13 39.990-

Ford \
X

Ford Fiesta 1.0 957 33 5600 D 364 155 765 137 16.3 15.973.-
Ford Escort 1.1 1116 55 6000 D 397 164 788 146 16 18.992-
Ford Escort 1.6 Ghia 1597 58 5800 D 397 164 898 167 14.3 27.434.-
Ford Sierra 1.6 1593 55 4900 D 439 172 990 165 13.6 24.287-
Ford Sierra 2.8 KR 4x4 2792 110 5700 D 439 172 1175 210 12 50.363-
Ford Orion 1296 51 6000 D 419 159 870 157 14,4 21.946-
Ford Scorpio 1.8 CL 1796 66 5400 D 467 176 1255 179 12.5 34.669.-
Ford Thunderbird Elan 4950 104 3200 D 500 180 1400 190 9 87.404-
Ford Taurus 3000 1404800 D 479 180 1330 200 11 72.223.-

I SO Polonez
FSO Polonez 1481 55 5200 D 427 165 1140 150 9.5 11.895-

Honda
Honda Jazz 1238 45 5000 D 338 157 650 145 13,4 15.295.-
Honda Civic 1343 52 6000 D 381 163 758 157 16.6 16.995-
Honda Shuttle 1488 63 6000 D 399 165 885 160 13.5 23.295-
Honda Accord 1598 65 6000 D 453 170 1092 175 13.6 26.490-
Honda Prelude 1829 77 5500 D 429 169 975 185 12 28.490-

Hyundai
Hvundai Pony 1298 50 5500 D 398 159 870 155 13,5 17.995.-
Hyundai Stellar 1597 56 5200 D 442 172 1000 160 11.5 17.995-

Jrioiicii*
Jaguar 4.2 4235 153 5000 D 495 177 1764 198 7.8 84.800-
Jaguar XJS Vl2 5345 211 5750 D 487 179 1735 240 5,6 132.400-

Jeep
Jeep CJ 7 2472 88 3800D 390 160 1440 160 6,4 32.950.-
Jeep Wagoneer 4229 81 3500 D 469 190 1840 145 5.6 62.000-

Lada
Lada 1200 1198 44 5600 D 407 161 934 145 11,8 9.999-
Lada 2105 1294 48/5600 D 413 162 995 148 11 11.495.-
Lada 1600 GL 1568 57 5400 D 409 161 1000 154 11 13.995-
Lada Niva 1568 57 5400 D 372 186 1150 132 10 19.995.-

Op deze pagina weer de bekende jaarlijks terugkerende prijsverhogin-
gen van auto's die in ons land te koop zijn. Van elk type staat er min-
stens één op en dat is meestal de eenvoudigste versie, danwei de meest
gangbare. Uiteraard niet alle auto's die te koop zijn in Nederland
staan op deze pagina, dan zou er minstens nog een pagina gevuld kun-
nen worden. Wie echt wil uitpluizen wat er (prijs(technisch allemaal
mogelijk is kan zich het best een goed autojaarboek aanschaffen. Voor
drie tientjes iszon boek in de winkel te koop.
Wie, met het oog op de Bedrijfsauto RAI, denkt aan de aanschaf van
eenBVB-vrije auto moet zich wel realiseren dat dit eerdaags niet meer
zal kunnen. Het zogeheten 'grijs-rijden' zal door de diverse ministeries
een halt worden toegeroepen, waar het extremen betreft. Zoekt ie-
mand een 2-zits auto met daarachter een vlakke laadvloer, dan is er op
dieRAI van 13-22 februari voldoende te zien.
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LanciaAll2 903 31 5400 D 323 148 645 140 16.7 13.990.-
Lancia VlO Fire 999 33 5000 D 339 150 720 145 16.5 17.600-
Lancia Delta 1302 55 6200 D 389 162 955 155 11.5 24.190.-
Lancia Prisma 1498 62 5800 D 418 162 940 165 13 26.990.-
Lancia Thema 1995 120 5250 D 459 176 1120 195 12 43.990-

Landrover
Landrover 90 2286 55 4000 D 386 386 1622 113 9 38.400-
Landrover 110 2286 52 4000 D 445 179 1723 130 8 54.000.-
Range Rover V 83528 97 5000 D 445 181 1766 160 6 60.458-

Lincoln
Lincoln Continental 4950 104 3200 S 511 187 1701 180 6 131.539-

Lotus
Lotus Esprit 2174 118 6500 D 419 185 1050 222 6 123.000.-
Lotus Eclat 2174 1186500 D 444 182 1102 212 6 110.000.-

MLaseratl
Maserati Biturbo 1996 132 6000 D 415 171 1100 240 9 84.465-
Maserati Quattroporte 4136 192 6000 D 448 179 1805 230 6 169.280.-

Hazda
Mazda 323 1071 40 6000 D 399 165 860 140 13.6 16.995.-
Mazda 323 Sedan 1296 55 5800 D 399 165 840 153 14 20.595-
Mazda 626 1586 60 5000 D 443 169 961 180 10 21.995-
Mazda 929 1970 66 4800 D 466 169 1135 173 12.4 30.995-
Mazda RX 7 1146 84 6000 D 428 165 970 200 12 52.995-

Mereedes
Mercedes 190 1997 66 5000 D 442 168 1080 175 12,2 47.650-
Mercedes 200 1997 80 5200 D 474 174 1260 187 11 53.650.-
Mercedes 200 D 1997 53 4600 D 474 174 1280 160 15 55.425.-
Mercedes 300 2962 140 5600 D 474 174 1340 230 10.8 75.450-
Mercedes 230 TE 2307 80 5200 D 472 179 1450 170 8,5 63.235-
Mercedes 280 SEL 2746 137 5800D 514 182 1590 205 8 98.845.-
Mercedes 380 SE 3839 151 5250D 500 182 1650 205 6,8 113.340-
Mercedes 500 SEC 4973 170 4750 D 491 183 1610 225 8 178.200.-

-ftlereury
Mercury Sable 3000 1404800 D 485 180 1330 200 11 77.652.-

Hitsubishi
Mitsubishi Colt 1198 40 5000D 387 162 820 150 14.3 17.695.-
Mitsubishi Lancer 1198 40 5000D 413 162 830 150 14.3 19.795-
Mitsubishi Tredia 1410 52 5500 D 428 165 910 150 14.2 20.245-
Mitsubishi Galant 1597 55 5500D 430 166 1005 100 14 23.695.-
Mitsubishi Cordia 1597 55 5500D 428 166 970 165 13 24.695-
Mitsubishi Space Wagon. 2346 66 5500 D 394 168 1440 135 11.4 46.295-
Mitsubishi Pajero 1755 62 4200D 429 164 1050 163 12.2 31.395.-
Mitsubishi Starion 1997 125 5500D 442 171 1245 220 11 57.000-

-iHorgan
Morgan 4 4 1600 2-Z 1599 62 5000 D 389 152 780 150 10 50.900.-

Yt.VSOH
Nissan Micra 1.0 988 37 6000 D 364 156 640 140 17.1 15.295.-
Nissan Cherry 1.3 1270 44 5600 D 396 162 820 140 13,3 16.795-
Nissan Sunny 1.3 1270 44 5600 D 394 158 840 145 13 17.895.-
Nissan Sunny 1.7 DX 1681 40 4800 D 443 158 840 135 16 22.195-
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Nissan Stanza 1595 60 5200 D 422 166 940 160 13 21.' I 1
Nissan Bluebird 1800 1809 65 5200 D 435 165 1090 160 12.5 24 " 2
Nissan Prairie 1809 66 5200 D 409 165 1090 160 12.5 28.» [
Nissan Bluebird 2.0 GLD 1952 44 4400 D 435 165 1255 140 14 29, x
Nissan Laurel 2.4 SGL 2393 83 5200 D 453 169 1170 170 8 35.
Nissan Silvia 1809 99 6000 D 435 166 1160 200 8 43* >
Nissan 300 ZX 2960 168 5400 D 454 173 1390 225 7,4 73. Hei
Nissan Patrol 2753 89 4800 D 411 169 1660 150 6.5 49.^
Opel ta
Opel Corsa 1.0 S 993 33 5400 D 362 153 735 140 15.5 ItV
Opel Kadett 1.2 S 1196 40 5400 D 399 166 814 155 14,7 11>M
Opel Kadett 1.6 D 1598 40 4600 D 399 166 900 152 16.2 ■
Opel Ascona 1.3 S 1297 44 5800 D 437 167 920 150 13 23.ffl
Opel Kadett 1.6 GLS 1598 66 5800D 399 166 850 170 15 26.|j|
Opel Manta 1.8 1796 66 5400 D 444 167 972 175 15.6 '26|H
Opel Ascona 1.6 D 1598 40 4600 D 436 167 1020 143 15.6 27j8
Opel Rekord 1.8 S 1796 66 5400 D 465 172 1115 173 11 29«
Opel Rekord 2.3 D 1771 66 5400 D 444 169 1000 175 13 34.gl
Opel Ascona CD 2260 48 4200 D 465 173 1250 155 15.1 37{l§
Opel Senator 2197 85 4800 D 481 172 1376 185 10 43.|j|
Opel Monza 2969 132 5600 D 472 172 1370 215 9 72J8
Panther
Panther Kalista 1597 716000.D 385 170 1000 161 10 AhW,
Peugeot [fc
Peugeot 205 954 33 6000 D 370 156 742 134 15.1 : fi
Peugeot 309 1118 40 6000 D 405 163 870 150 15 J2OM
Peugeot 305 1290 47 6000 D 424 164 925 147 10.5 20.fi
Peugeot 305 GLD 1905 47 4600 D 426 164 1010 152 17.3 28.8
Peugeot 505 GL 1796 60 5500 D 458 172 1200 164 9.4 28.fi■ Peugeot 505 GLD 2304 50 4500 D 458 173 1294 141 13 35.1C
Peugeot 604 GTI 2664 100 5750 D 445 177 1390 182 10.1 55J *.

Porsche
Porsche 924 1984 92 5800 D 420 169 1130 200 10 72.1 i
Porsche 944 2479 1205800 D 420 174 1180 220 11.4 89.' I
Porsche 911 Coupé 2994 1325500 D 429 165 1160 220 7,5 124.1 ,"
Porsche 928 4474 211 5250 D 445 184 1450 230 7 1

Reliant
Reliant Rialto 848 29 5500 D 423 142 395 140 15 2 2
Renault
Renault 4 843 25 5000 D 367 149 670 120 14.6 13.11/
Renault 5 956 30 5750 D 359 158 695 137 14 15.*»
Renault 4 GTL 1108 25 4000 D 367 151 720 125 18 15.4»
Renault 9 1108 34 1108 D 406 163 805 138 14 18.1
Renault 11 TL 1108 34 5250 D 397 166 800 145 13 19.sS
Renault 9TD 1595 40 4800 D 406 163 898 140 17 22.jh-
Renault 18 TL 1397 47 5500 D 437 168 929 152 15 24.C
Renault 25 TS 1995 74 5500 D 465 177 1122 182 12.5 34.S
Renault Alpine 2849 116 5750D 433 175 1100 235 10 81.S
Renault Espace 1995 80 5500D 425 178 1200 175 11.5 41.W|
Rolls Rogee
Rolls Royce Silver Spirit 6750 191 4500 D 527 189 2245 195 5 375.f""
Rolls Royce Camargue 6750 191,4500 D 517 192 2350 200 5 '511.ip
Rover
Rover 213 1342 52 6000 D 416 162 868 154 14.7 24.1
Rover 2000 1994 75 5250 D 470 177 1316 167 11 37.i
Rover 3500 Vitesse 3528 142 5250 D 470 177 1400 215 9.5 66.!
Ruskit
Ruska Super Buggy 1196 25 3800 D 360 170 550 120 13 9.3
Ruska Bugatti 1684 43 6250D 414 160 760 130 12 19.1
Saab
Saab 90 1985 74 5200D 442 169 1125 165 10.2
Saab 900 1985 74 5200D 474 169 1141 165 10 37.1
Saab 900 Turbo 1985 107 5000D 474 169 1230 195 8.5 51.
Saab 9000 Turbo 16 1985 129 5300 D 462 176 1315 220 11 67i
Seat
Seat Fura LE 903 33 5600 D 365 155 700 140 14,2 11.3
Seat Ronda 1.2 1197 47 5800 D 401 165 902 130 13 15.8
Seat Ibiza 1.2 1193 46 5800 D 364 161 900 155 13.4 153
Seat Malaga 1193 47 5800 D 427 165 910 150 14.3 19.8
Skoda
Skoda 105 1046 34 4800 D 416 160 885 130 12 9.4
Skoda 120 L 1174 38 5000 D 416 160 875 140 11,5 11.1
Skoda 130 L 1289 45.5000 D 416 160 922 155 14.3 12.!
Subaru
Subaru Mini Jumbo 665 26 6000 D 329 140 610 125 16 10.9
Subaru Justy 997 40 6000 D 354 154 690 150 15.6 13.3
Subaru 1300 1298 48 5600 D 437 166 917 150 13,6 18.4
Subaru 1800 XTI 4WD 1781 1005600 D 445 169 1165 200 10.2 52.9
Suzuki
Suzuki Alto 796 40 5500 D 329 141 616 125 15 11.3
Suzuki Swilt 993 37 5800D 359 153 675 145 17 14.3
Suzuki SJ 410 970 34 5500 D 343 146 815 110 15 19.11

Tafbol
Talbot Samba 1124 36 4800 D 351 153 725 139 16 14.9
Talbot Solara 1592 66 5400D 439 168 1046 155 12.7 23.3
Dl* I OII! ft>o
De Tomaso Longchamp 5763 247 5000 D 455 186 1690 230 6.5 162.3
Toyota
Toyota Starlet 999 40 6000 D 370 159 700 155 16.6 14.2
Toyota Corolla 1.3 1295 55/6200/ D 396 163 845 160 14.3 16.91
Toyota Tercel 4WD 1425 525600 D 418 161 975 145 14 21.1V
Toyota Corolla 1.8 Diesel 1839 43 4500 d 412 161 1000 140 15 24.7?
Toyota Carina 1588 55 5200 D 423 159 980 165 12,9 22.9|
Toyota Celica ST 1588 55 3800; D 433 163 953 155 11 26.6JToyota Camry 1.8 1832 66 5200D 441 169 1010 175 13 28.1
Toyota Cressida 1988 110 6400D 469 169 1075 190 11 43.6! sToyota MR2 1587 916600 D 392 166 975 200 13.6 41.9
Toyota Crown 2800 2759 107 5000 D 486 171 1442 195 10 57.9! s
Toyota Supra 2759 125 5600 D 466 168 1235 215 10 54.9! I
Toyota Landcruiser 2446 55/4000 D 399 166 1660 115 10,3 38.4:
TVR
T.V.R. Tasmin 2792 118 5700 D 401 173 1125 214 9.8 75.9<
Volkswagen
Volkswagen Polo C 1043 29 5300 D 365 158 700 135 14 16.2
Volkswagen-Golf 1.0 1043 33'5500'D 399 167 830 137 14 18.9!
Volkswagen Jetta 1272 40 5600 D 431 166 860 148 10 21.6!
Volkswagen Golf Diesel 1588 40 5000 D 382 161 805 140 16 24.9!
Volkswagen Passat 1296 44 5600 D 444 168 1025 152 11,4 25.5!
Volkswagen Jetta D 1577 40 4800 D 419 161 845 141 16 25.71
Volkswagen Passat D 1471 37 5000 D 419 169 860 140 15,4 29.8'
Volkswagen Scirocco 1781 66 5200 D 405 163 882 178 12 35.0!
Volro
Volvo 340 1397 475500 D 445 170 984 150 11.4 19.1'
Volvo 360 GLT 1986 70 5400D 423 166 1083 165 10 31.51
Volvo 240 1986 71 5400 D 479 171 1240 160 11 33.4!
Volvo 240 Diesel 2383 60 4800 D 479 171 1312 165 11 43.9!
Volvo 740 GLE 2316 965400 D 478 175 1296 182 13 53.91
Volvo 760 GLE 2849 115 5700 D 478 175 1326 190 7 81.4*
Zastava
Zastava Yugo 45E 900 33 5800D 349 154 725 135 14,5 9.9'
Zastava Yugo 55L 1116 406000.D 384 159 842 140 13 11.41

Hyundai uit Zuid-Korea zal o.m. met deze Pony een merk worden met veel expansie-
drift.

Dc 'Auto van hel Jaar' is de Ford Scorpio geworden. Standaard viel ABS. iets dat vooi
vrachtauto's verplicht kanworden.

Het nieuwste Russische produkt is deLada Samara. nog lang niet te koop lüer, maar
wel een aardigefoto na zoveel jarenFiat 124.

Vrijdag 31 januari 1986 10
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ü * Nieuwe pers.auto's, div. merken.
!4"" Zeer luxe personenbussen.
"jjj| Bestelauto's tot 21 m3. „8942:- * Verhuisbussen.
'.':> " Verhuur op lange termijn (leasing).
ifceerlen-Schelsberg 45, 045-725666.
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AUTORUITEN
Ir '(Nu ook achterruiten)

autoschade
r~T\ l\d€ Vries bv
1; —| | Grasbroekerweg 28!"j * \r JHEERLEN
■i * S Tel. 045-722463

P ;
>

i AUDI 80
kleur blauwmetallic, 75 pk, 4-deurs
Huidige nieuwprijs ’ 29630,-
Korting - 2655,-

-| VENCKEN PRIJS 26975,-

-, AUDI 80 CC
ij kleur steengrijsmetallic, 75 pk, 4-deurs,
i 4+E versn.bak

Huidige nieuwprijs ’ 32500,-
Korting 3850,--, VENCKEN PRIJS 28650,-
AUDI 80 CC AMAZONE
Blauwmetallic, 75 pk, 4-deurs, 4+E versn.bak
Huidige nieuwprijs ’ 32500,-

-) Korting 3850.-

I VENCKEN PRIJS 28650,-
Prijzen zijn mcl. Btw en excl.

afleveringskosten.
Aanbieding geldt zolang'de voorraad strekt.

K.

Lk. gevr. loop-, sloop- en|CHADEAUTO'S. Bet.
& pr. Gratis afgeh. Tel.! 15-753058 b.g.g. 752814.

I Te k. VOLVO 343 L Dwj.
I dcc. '78, lpg. vraagpr.

’ 5200,-. Tel. 045-216591.

' Te k. HONDA TRIKE 250. cc ATC, z.g.a.n. Tel. 045-
-723484.

Ster-Occasions van
Mercedes Benz
Zuid-Limburg

kunt u uw beste
vrienden aanbevelen

BMW 728 I, '83, met. groen
Mercedes Benz 240 D, '83, beige
Mercedes Benz 300 D, '82, blauw

Mercedes Benz 280 SE, 82, blauwmet.
BMW 318 I, '83, l-groen metal.

VW personenbus 2 ltr., benzine, '82
Peugeot 505 GRD, '82, beige

Dienstauto's
met 1 jaar fabrieksgarantie

Mercedes Benz 190 D, wit, 4 mnd. oud
Mercedes Benz 190 D 2.5, vi jr. oud, rookzilvermet.
Mercedes Benz 190 E 2.3, 16-klepper, speciale auto

Mercedes Benz 500 SEC, speciale auto

Mercedes Benz
Zuid-Limburg

Wijngaardsweg 55, Hoensbroek-Heerlen
Tel. 045-224800. Ook 's zaterdags geopend ,

„loaxut u aufos nvri sewka.koopt"
Heerten, Velkenburgerweg 34, Tel. 045-718040

Suzuki Alto FX autom '83
Suzuki Carry '85
Skoda Rapid coupé .- '83
Citroen LNAR2 '84
Citroen GSA X 3 '80 Off. dealer voor
Daf 46 gekeurd 76 Heerlen-Kerkrade-
Peugeot 104 '78-79 VoerendaalNuth en
Renault STL 77 Simpelveld

Autobedrijf
X BOS HEERLEN B.V.

Grasbroekerweg 9 - Heerlen
SUZUKI I Telefoon 045-724545

m^

8080 BASTIAANS 7
Spoorsingel 50, HEERLEN. Tel. 045-724141/721118
Nissan Bluebird Fiat Panda 34 en 35 '83
stat.wagon diesel '83 Nissan Sunny 1300,2-drs '83
Ford Fiesta 1.1L '83 VWDerbyClS 80
Datsun Blueb. 1800 aut '81 HatR

ritmo *siïPer 'M
Lada 1500 stationcar '82 Ford Escort 1100L '81

1 Mazda 626 4-drs '80
Mazda 626 HB 1.6 '83
Diverse goedkope inruilers y^^ |N ppjjg
I onna en prestatie

HONDA Civic, bj. 79, vr.pr.
f 2000,-. Huskensweg 74,
Heerlen, tel. 045-724308.
Te k. SUZUKI Carry, met
grijs kenteken, bj. '81,
’4500,-. Tel. 045-753590.
Bij DONNY kijken is ko-
pen! Steeds 50 stuks bus-
sen en bestelauto's, station-
cars en motorhomes, kleine
bestellers, open laadbak-
ken enz. Ook diverse luxe
auto's in alle typen en prijs-
klassen. Te veel om op te
.noemen! Donny Klassen
jb.v. In- en verkoop. AllééniMeerssenerweg 219, tel.i043-627354, na 20.00 uur
043-645529 Maastricht.
Te k. onder garantieen ser-vice, BMW 3231 4-drs. 85;
BMW 5251 82; BMW 315 83;
Opel Ascona 4-drs. 83; VW
Golf 1500 Rabbit 83; Ford
Sierra 83; Ford Fiesta 82;
VW Golf diesel 79: Renault
5 82; Audi 100 GLS m.
autom. 80; Mercedes 200D
82; Peugeot 305 SR lpg 79;
Mitsubishi Galant 81 2x;
Opel Kadett 5-drs. 83; Opel
Rekord 4-drs. Lpg 79. Auto-handel P. Franken, Ganze-weide 59, Heerlerheide, in-
ruil-financ.-garantie.
FORD Escort 1600 GL, "83:Opel Kadett 1600 '83; FordSierra 1600 1 4-drs. '83;BMW 318 I, '81; Opel Re-
kord Caravan m. Lpg '82;
Peugeot 305 '81; Mazda 323'80; Opel Rekord 78 lpg;
BMW 318 aut. 78; ToyotaCelica liftback 78; Ford
Taunus 2000 lpg, type '80;Opel Kadett '79: Fiat Mira-
fiori 78. Inruil financie-
ring, garantie. AutobedrijfStan Weber, Baanstr. 38,
Schaesberg. Tel. 045--314175.
Te k. DATSUN 16 B de
luxe type 78, le eigen,
i.g.st. Pr. ’ 1500,-. Tel. 045--320937.
AUTO'S te k. gevr. vanaf79. Ook bussen of bestelau-
to's. Tel. 314175. Autobe-
Idrijf Stan Weber, Baanstr.
138 Schaesberg.
'Tek. DATSUN 120AF 2 bj.
'80 i.z.g.st. Pr. f 3200,-. Tel.045-726727.
RENAULT 5 TL 5-drs. bj..81, zeer goed en mooi, evt.mr andere auto. OudeKerkstr. 65 B Schandelen-
Heerlen.

■GOLF GTI bwj.'Bo groen,
&eVn„ter ruiten, schuifdak.Tel. 045-226928.
|OPEL Kadett model D bwj.24-10--80. Tel. 045-226928.
Te k. RENAULT 5 TL bi,me

8
.
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|Te k. OPEL Kadett type 77izeer mooi met apk keur-:rapp. ./ 1950,-. 045-216658. '

Te k. gevr. auto's vanaf1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
BEDRIJFSAUTO'S: Nico
Neis, Op het Veldje 44,Spaubeek. Tel. 04493-4300.
5000 ACCU'S uit voorraadleverbaar voor alle typen
voertuigen. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. Tel.716951.
Kerp heeft ruim 5500 UIT-LAATDELEN voor u voor-radig. In de Cramer 31,
Heerlen. Tel. 716951.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S, betaal
redelijke prijs, gratis afge-
haald. Tel. 045-750794.
Inkoop goede AUTO'S,
contant geld, bij P. Joosten,
Scharnerweg 3, Maastricht,
tel. 043-627308.
Te k. gevr. alle merken en
typen sloop- en SCHADE-
AUTO'S. Tel. 045-411480.
Te koop gevr. sloop- enSCHADEAUTO'S va. 50 tot4.000 gld. Tel. 04490-19679.
American Cars Schimmert
het adres voor uw nieuwe
of gebruikte Amerikaanse
WAGEN. Tevens verzorgen
wij allereparaties en onder-
houd, onderdelen enrevisie
van automatische versnel-
lingsbakken. Inruil en fi-nanciering mogelijk. GrootHaasdal 6, Schimmert,
04404-1888. Officieel APK-kcunngsstation.
Te k. PANDA 45 S, '83,
i.z.g.st, ’ 9500,-. 04493-1845.
Te k. HONDA Prelude, bj.
'83, blauwmet, LPG,

' i.z.g.st., pr. ’ 12.900,-. Tel.
045-312434.
Let op! Let op! Wij geven
het meeste voor loop-,
sloop- en SCHADEAU-TO'S. U belt, wij komen di-
rect. Ook 's avonds. 045--422610.

: Austin Mini Mayfair, april
'83, 26.000 km, f 8250,-; VW
Golf 1600 L, 5-drs., juni '82,

’ 10.950,-; BMW 730 autom.,
alle extra's, in nieuwst.,’9750,-; Ford Mustang T 50L Ghia, '80, autom., LPG enalle extra's, ’ 7950,-; HondaCivic, april '80, 5-bak,’7250,-; Ford Granada 2.3
autom., '77, f2500,-; VWPassat combi, 77, ’2500,-;Talbot 1308 GT excl., 78,

’ 2250,-; Datsun 180 B. 78,LPG, ’1750,-; Mazda 323,
78, ’1750,-. Garantie, in-
ruil, inkoop. Autobedrijf
Math BRUÉS, Hoofdstraat
200, Hoensbroek (nabij
markt), tel. 045-227395.
Tek. gevr. sloop-en SCHA-DEAUTO'S. Tel. 045-
-726281 of 752256.
te k. CITROEN Visa bwj.
'79. Min. Ruysstr. 62, Bo-choltz, tel. 045-442534.

Sittycar ruimt op
particulieren handelaren exporteursnu bodemprijzen
Alfetta GTV lpg 1980’ 3900,-; Alfetta GT 1978 f 1900 -Alfetta 2000 1978’ 1900,-; BMW 320-4 977 f 4900-:Citroen 2CV 1977/400,-; Honda Civic 1976 ’3OO -
1978 af fiS .AStobia"chi 1978 /2250,-; Mazda 323
978 ftS '■'p enault 14 TL 1977 f 950'-: Renault 5

o AAA' Peu9eot 305 GL diesel 1980 f3900-
-f qUs9neotT°4 ,19^/ 7°°'-; Saab " superautom 1976
fRnn-Fi^o^o 0?.0/ 976 300-; Simca 1307 1978’BOO,, Rat 127 1975/400,-; Fiat 133 1975/200 ■■ 12813rir6a0m0ai997788/l 50

90s°-'-; Ri,m° 6° 9?9 '^"Fiat Sittycar Sittard
! Pres. Kennedysingel 8-12 04490-17544/17545.

Peugeot 504GR break lpg, 1981 ’ 11.500,-
Peugeot 504GTI turbo, zeer excl. 1984 ’ 35.000,-
PeugeotsosGß metelectr. schuifdak 1980 ’ 10.500,-Peugeot 504GL autom. schuifdak 1979 ’ 6.250!-
Peugeot 505 GR schuifdak, 1984 ’ 21.00-Peugeot 305 GL 78-79vanaf ’ 4.500!-
Peugeot 505 Break diesel 1984 ’27.500,-Peugeot305 GL diesel metschuifdak 1981 ’ 11.500-Peugeot305 Break lpg'Bl ’ 11 ooo!-Peugeot 305 GL zeer mooi 1984 ’ 17.500!-Peugeot 305 GL met electr. schuifdak 1983 ’ 15.750,-
Datsun Bluebird 1.8GL autom., trekh. 1981 ’ 9.500,-
Opel Commodore Berlina autom. Lpg 1980 ’ 10.950]-
Fiat Ritmo 105TC zeer excl. 1984, sportief ’ 18 500 -I CitroenGSA Break trekhaak 1980 ’ 6.500!-Talbot Horizon 1.5 GL 1984 ’ 16.50o-
! Polonez 44000 1979 ’ 3 950 -
Talbot 1100GLX 1977 ’ 1.950'-
TalbotSolara Gl 1981 ’ 9.000!-
CitroënCX Athene metlpg en trekhaak 1981 ’ 10.750^-Ford Escort 1.3 GL lpg, trekhaak 1978 ’ 3 850-
V.W.Golf diesel 1977 ’ 3.950-
Citroën2CV6, 1985alsnieuw ’ 9.750^-

Informeer naar de auto van de week:
Peugeot 305 Chrystal 1982

zeer speciale condities

Alle leeuwekeur occasions boven f 6000,- 3 mnd.
100% Bovag-garantie

Inruil ■ financiering mogelijk. VVN EN APK
keuringsstation 193295

I PUTOCENTRUM Hl[^|
COLLtqRIS BV tlülSchelsberg 45, Heerlen

a' JURGEN
AUTOCENTRUM

WlkMfc^ilfll DEALER!

Inruilauto's
Nissan Micra Trend 0 km '85
Nissan Micra GL 0km dcc. '85
Nissan Cherry diesel DX 0km dcc. '85
Nissan Micra 1.0 GL '85
Nissan Cherry I.3GL '83
Nissan Cherry 1200 GL '80
Toyota Starlet 1.0 DX '85
BMWSIB '82
BMWS2Oi '82
BMW 728 i '82
Fiat Panda 45 '84
Ford Fiesta 11OOS '81
Rover 3500 '78
Peugeot 505 Turbo Injection '84
Volvo 240 DL stat '83
Volvo 240 GL '83
Volvo 244GL '79
Volvo 340 GL 3-drs '83
Opel Commodore 2.5 S '79

Diverse goedkope inruilers
Langheckweg 36, ind.terr. Dentgenbach

162720 Kerkrade, tel. 045-462353

REKORD Berlina 16 '80 HONDA Civic 3-drs. luxe
LPG /'7950-; Pontiac Le '83 40.000 km fl 1.800,-. Fi-
mans 6 cyl. aut. ’4750,-: nanc. mog. 045-417122.
Kadett Chevette '77

’ 1350-, f 1750,-; R 14 TL t. Te k. ESCORT 1.6LBrave
78 f 150Ö-;Peugeot 60478 bwj. '84, kmst. 34.000, ir
f2500,-; VW Polo '76 nw.st veel extra's Alb
’9OO-. Gar. inruil 045- Cuypstr. 85, Meezenbroek
211071 Overbroekerstr. 54, Heerlen na 17.00 uur, 045
H'broek. 220659.

Sél occasions
MERK TYPE PRIJS BOUWJAAR
CITROEN 2 CV6 special ’ 4950,- 80-04

2 CV6 special 7 9500,- 84-02
Dyane 6 com. ’ 3950,- 80-10
Visa CL ’ 9950,- 83-11
Visa sup E ’ 8950,- 82-02
Visa sup E ’ 10950,- 83-05
BK 16 RS ’ 17950,- 83-06
BK 16 RS ’ 23950,- 85-04
BK 16 RS LPG ’ 19500,- 83-04
BK 16TRS ’ 17950,- 83-05
CX 20 schuifd. ’ 21950,- 83-03
Prestige ’ 27500,- 83-01

NISSAN Cherry 14 GL ’ 9750,- 82-02
Sunny 1505 ’ 8950,- 81-11
Sunny coup ’ 16500,- 84-01

DAIHATSU Charade TS D ’13950,- 84-01
FORD Escort 1100 ’13950,- 83-03
OPEL Kadett 1,2 ’ 11950,- 83-01

Kadett 13S4D ’ 8000,- 80-02
Kadett City ’ 2500,- 77-07

RENAULT 11 GTL ’ 12950,- 83-06
RI6TL ’ 1500,- 77-06

SIMCA Fourgonnette ’ 2500,- 79-01
TOYOTA Land Coft ’ 25000,- 84-01
VW Golf ’ 1000,- 76-01
MITSUBISHI Colt GL ’ 7500,- 80-05

r= SONDAGH
amë De Koumen 34-36

fc—^aj Hoensbroek-Heerlen
I ||HEERLENI| Tel. 045-223300*

TOYOTA Celica Liftback
1600 ST, bj. '77. f4000,-.
Vredesstraat 7, Nieuwenha-
gen^
Te k. RENAULT 18 Break,
bj. '79, km.st. 112.000, i.g.st.,
’5000,-. Ringoven 2,
Schaesberg.
AUDI coupé GT 5 Ë
autom., bj. '84, m. lichte
voorschade; Ford Escort1100 Laser, bj. '84. Kant 37,
Kerkrade.
Te k. OPEL Ascona 1600 de
Luxe, bj. '83. km.st. ±
26.000. Tel. 045-462637.
Te k. SIMCA 1308 type '78
i.g.st. ’B5O-. Heems-
kerkstr. 66 Hrl.
Gebruikte ONDERDELEN
v. BMW, Alfa, Opel, Rover,
Ford. Ind.terr. Haefland 20,
Brunssum, 045-254482.
Wii betalen ’3OO- tot
’15.000- voor uw AUTO,
bok sloopauto's. Tel. 045-
-422217.
OPGELET! Wii betalen
’3OO- tot ’15.000- voor
uw auto. Ook sloopauto's.
Tel. 045-423063.
MERCEDES 200 diesel
bwj. 1982 i.stv.nw. Saab
9QO turbo bwi. 1982,
4-deurs, alle extra s, onder-
houdsboekje i.st.v.nw. Mer-
cedes 250 bwj. 1978 auto-- maat, alle extra's i.st.v.nw., Opel Rekord 5-deurs sta-- tioncar bwj. 12e mnd. 1981
i.z.g.st. Peugeot 505 Gl bwj.- 1982 i.st.v.nw. BMW 316
bwj. 1979 sportwielen. Pr.

3 ’8500,-. Audi 100 bwj. 1977
1 i.g.st. Inruil en financiering

" mogelijk. Te bevr. Auto-- Wings. Verl. Klinkertstr. 24

" Hoensbroek (nabij station).
045-226829.

Off. dealer Landi-Hartog-
gasapparatuur. Necam-
LPG-INBOUWSTATION

L.L.M. Kleunen. Kleingra-
verstr. 92, Kerkrade-W. Tel.
045-410855.
Te k. OPEL Kadett, bj. '79,
i.z.g.st. Bovenderstraat 20,
Merkelbeek.
PEUGEOT ÏÖ4T 5-drs.,
i.z.g.st., ’1600,-. St.-Barba-
rastraat 121, Heerlen,-
Tek. VOLVO 343 L autom.,
bj. '79. Tel. 045-315948.
Te k. RENAULT 4 TL. bj.
'77, vr.pr. ’650,-. Tel. 045-
-720350 na 17.00 uur.
Koopje! Weg. omstandigh.
gloednwe. HONDA VT 500,
8 mnd. oud, km.st. 2500.
Tel. 04406-13336 of 14446.
Weg. omstandigh. te k. RE-
NAULT 18 aut. zeer mooi
en zuinig bwj. '78, apk-gek.
Pr. n.o.tak. 043-630473.
AUTOMAAT Volvo 66
Luxe bwj. 6-'7B kl. geel. Pr.

’4500.-; 04494-49297.
HONDA Jazz (Van) 3-drs.
1985, rood weg. omst, 4000
km. Vraagpr. ’ 10.000.-;
Tel. 045-311060.
Te k. BMW 320 '76 LPG +trekh. Vraagpr. ’ 3500,-;
Tel. 04495-7544.
Te k. MINI Special, elke
keur. toegest. i.z.g.st. Pr.
’2850,-. Verl. Broekstr. 62Schinveld.
Te k. MAZDA coupé 121Landau bwjr. '79 met spat-bordschade, le eig. ’ 4500,-.
Tel. 045:256486.
FIAT 128 3P sport, nieuw
gespot, kl. rood bwj. '78,
vraagpr. 950,-. Tel. 045-
-420994.

Peugeot 205 GR, '84
Audi 100 CC 2.2 E, '83; Audi 80 Diesel, '81; Audi Coupé
5 S, '82; Audi 100 CC Diesel, '83; Audi 80 LS, '80; VW
Jetta Elan, '83; Jetta Export, '81; Jetta Diesel, '81; Jetta
GL Diesel, '82; VW Passat CL, 5-drs., '81; Passat L, '80;
Golf, '78 t/m '83; Golf C, 5-drs., '84; Ford Sierra 2.0 GL
Stationcar, '83; Ford Escort Bravo, '82, '83, 84; Honda
Civic, 82; Mazda 626 GLX, '84; Mini, '82; Opel Kadett
1.3 S, '84; Peugeot 205 GR. '84; Peugeot 305, '79; Peu-
geot 505 GR, '84; Renault 4 GTL, '82;Renault 5 TL, '85;
Volvo 343 DL, '79; Golf D, '78 t/m '82. Diverse goedkope
inruilauto's. Peter Schunckstraat Heerlen. Tel. 045-
-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00uur, zat.
v. 10.00 tot 17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00
uur.

Verkoopcentrum Veneken
Wij bet. ’ 500- tot ’ 20.000-
-voor uw AUTO'S, schade-
auto's, bedrijfsauto's, bus-
sen. Ook sloop. Tel. 045-
-727742 / 045-723076.
Te k. CITROEN GSX 2 kl.
model '78 i.z.g.st. ’ 1200.-;
Beekstr. 29 Schinveld app.
3
T̂e k. 2 Scheel SPORT-
STOELEN, inbouwspea-
kers (voor en achter), leren
sportstuur met naaf vooralle VW-golf en Jetta-typen.
Na 18 uur 04492-2891.
Te k. org. OPEL Kadett 18
GTE, km.st. 20.000, grijs-
met., bj. dcc. '84. Inruil, fi-
nanc. mog. Theo Luyten, In
de Cramer 50. Heerlen, tel.
719335.
MOTORRIJDERS: bij gro-
te onderhoudsbeurt nu gra-,
tis olieen filter, klaar terwijl'u wacht. (Tel. afspraak
monteur Harry). Motocen-
ter Theo Luyten. In de Cra-
mer 50. Heerlen, tel. 045-
-719335.
AUTO GARANT BV er-
kend BOVAG-bedrijf. niet■ de eerste wel de beste biedt
aan: ± 40 eersteklas occa-
sions met 1 jaar AG-garan-
tie en afleveringsbeurt 0.a.:
Opel Kadett I.fHatchback
5-drs. groenmet. en wit. nw-
.staat 1984; VW Jetta GLD,
open dak etc. nov. 1983: VW
Polo Elan 3-drs. zilvermet.,
lichtmet. velgen- etc. 1983;
Porsche 924 safiermet., org.
PON-auto. le eig., schade-
vrij 1983; Toyota Cressida
diesel combi, luxe uitv.,

'veel extra's, nov. 1983; Opel

'Corsa 1.2 Luxus, 3-drs. zil-
vermet. 1983; Ford Sierra2.0 GL antr.met. 5-bak.
5-drs. 1983;Ford Sierra 2.0
L blauwmet. 3-drs. met lpg
1983; Toyota Carina 1.6 GLbronsmet. 4-drs. 5-bak etc.
1982; Opel Ascona 1.6 Lift-
back 5-drs. luxe uitvoering
1982; Citroen 2CV6 Char-
leston 1982; Volvo 343 DLS
2.0 roodmet. nw..staat 1982;
Ford Escort 1.3 L 5-drs.
spec. striping etc. 1981;
Ford Escort I.IL 3-drs.
groenmet. 1981: VW Golf C
diesel 3-drs. wart met spec.
striping nw. staat 1981; VW
Jetta L diesel div. extra's
4-drs. 1981; Dodge Omni-
sportuitvoering 3-drs. 2.2
excl. mooie auto 1981;
BMW 320-6 nw.staat 1980;
Honda Accord 3-drs. auto-
maat 1979; BMW 3231 eer-
ste eig. nw.staat 1979; Opel.Kadett 1.6 SR coupé 1979;
Ford Escort 2000 RS org.;uitvoering met veel extra s
1978: Mitsubishi Galant
100% in orde 1978; BMW
320 i.z.g.st. 1978, etc. etc. Te-
vens diverse goedkope in-
ruilers met APK, Auto Ga-
rant b.v. Schelberg 128.
Heerlen, tussen Bristol
Shoes en Hendriks Textiel,
erkend APK en WN-keu-ringsstation.

Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van f5O- tot

’ 3000-04494-43481.
Tek. SAAB 99 turbo bj. '78.
50.000 km. 04492-1574.
Te k. Daihatsu BUSJES 10
mnd. Grijs kentek. Km.
± 6000,-. mcl. BTW. f 9000,-.
Tel. 045-459629.
Te k. LADA Niva 4x4 1979,
kl. groen, tel. 045-714923.
DAF 66 bwj. '75, met APK-
keuring, pr. ’ 1600,- alle
keur. toegest. Tel. 045-
-720549.
Opel REKORD 2.0 E, t. '79. ï
autom.. 4-drs., blauwmet..
zwart ler. dak met sunroof. .
stereo, zeer mooi, f 5500,-. .Papaverplein 99,Kerkrade-
West 'Wij halen en betalen hoog-
ste prijs voor uw loop- of
SLOOPAUTO. Tel. 045-
-325955. ;
Te k. Opel MANTA type :'77, pr. f1650.-. Tel. 045- '723039 b.g.g. tuss. 14-18 u.
045-425518.
FORD Escort bestel grijs
kent. bj. dcc. '78, ’2200.-.
Tel. 045-726727.
Te k. FIAT 124 D. vr.pr.
’500,-. Gouverneurstr. 33,
Heerlen.
AUTO'S. Hallo, opgelet.
Wij betalen f3OO- tot
f20.00- voor uw auto.Ook sloop. Tel. 045-411572.
Wij betalen f5OO- tot
f 20.000- voor uw AUTO,
ook sloopauto's. Tevens
toercaravans. Tel. 045-
-416239, tot 21.00 uur.
Wij betalen dehoogste prijs
voor uw loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Tevens ,
gratis afhalen. 045-413855.
SEAT en Subaru dealer
ACH. Jeugrubbenweg 2(J
(bij Hommerterweg)
Hoensbroek. tel. 045-221
biedt met gar. te koop a
Seat Malaga 1.5 GL
Seat Ronda 1.2 GL .85
'84; Seat Ibiza 1.2 LE '86;
Seat Furaplaya '85; Subaru
1600 DL '84 en '80; Subaru
1800 GL Turbo 4 WD auto- ■maat '85: Renault 18TS '80
en '79; Renault R 4 GTL
en '78: Renault R5'75: Alfa ;
Sud Sprint 1.5Veloce '8:'79; Ford Taunus 1600 '80
Lada 1600 (gas) '83; L.
1200 '79 en 78; mazda
78; Horizon Diesel '83: :
rizon 1.3 GL 79; Talbot
lara 1.6 GLS'BI en'Bo: S
ca 1308 GLS 79 en 78; Sim
ca 1000 78; Peugeot 104 GL
79; Peugeot 305 GL '83: :Peugeot 504 GL 78; Vaux-
hall Viva 77; Citroen GS 'spec. '83; Citroen Acadiane
bestel 79; Citroen Visa club
'80, Fiat 133 '80; Fiat Sport
1/976; Fiat 131 78; Sun-
beam 1000 79; Opel Kadett
77. Inr. en fin. mog. Don-derdags koopavond.

/Tfo Alfa33.Echteklasse
HmW blyftbescheiden.

Deze rasechte Alfa Romeo standaard1^ ——,
uitgerust met een soepele boxer-motor, ver- ;jPipi: stelbaar stuur, 5-bak en halogeen koplampen.
Zn top van ruim 165km/h, zn probleemloze

1 wegligging en een benzineverbruikvan 1:17.2
| bij 90 km/h maken van dezekomfortabele HHHHI| Alfa 33 een aantrekkelijk alternatief vooreen

opmerkelijk lage prijs.
Maak sneleen proefrit en ontdek hoe f*'''.: "J-"
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In de 33-serie zijn verder leverbaar: 1.5-1.5 QV-1.5 4x4. jTj7/? fZ2%

Autom. Bedr. EA KOZOLE BV Autobedrijf H. VLEUGELS BV Autobedrijf ARCO Stem
Edisonstraat 23, Schaesberg, Scharnerweg 129-137, Maastricht, Havenstraat 25 StemI 045-321088 043-627241 04495-2026

Vrijdag 31 januari 198611gmburgs Dagblad .



Limburgs Dagblad

■^^^ *W f f^ ’ IsSfc M^tejw/l^H WÊ/fc. ■■-v^!a |ftk

■tefc^. att giotÊ^>aa%fMmmmmmmÊmmW^ '"^ItSIIILm^. I BBÉBfeiiir,'- Taflul
Sri rT/a / j :| ~|||ii Htak «

H^M BflBÉ jfefcfeir / f I ''■' iWUUftBfli¥& S 4t:''Muu>. x *-vv '^... '''■^^BHBHBBBmfflflïïHßSflrjflSfffllf -**'" *'*****'**^^*ft'oc " .181239 BBMKIL 9 t WüOWwnnnju_ ? **■"■. ' (vwiv.. .'sSSSBb.Wi '■.■'■HHFJbHHI-dMlfcn». .y " . w^p"- TBfe;*. ? )R ■ ;-; ■"■^'WSBtóiJ.S^ftfea^, Jr I \ m\WSÊÈm%Kk, Hl

lm Kétt WÊÊ vH
fl ■ fl? ar I ifl » «I^^^^^ WBkf^b. flfl.

I il fl ■ m*aaW *>mm. T^^^^OtÊlmm^^S^Êe1 fl jfl

hhh klh\ JJÊÈ Hhm^^^Üa * i BH
****■:'""*' ""* ,*^^^^^^" A^^M H9b.ai^^K .^^fc*** JrJLmmW BBbJBI flHL j^mm\\\\ flß^Hflto^^^S! BsP*:-^-'-': jfl

V ** '**-" *V Mk" '*Sflfll E!**Jjß HHMJéléÏmm^: HHfjjA flfl
*- *** j» BB^ j-'tfcf^Mß

** %'v **.. ' <f**'*~~ ~: \m~~ K%m wA~~ <. ■■». AIP9■# %

"^" >► - ~- aa. '" "«►'■"'
, »-—_,'**■ flPfl&£'jjfl

Ute -~ - . '■ fltfV IHv '^nj -^ t- a^aa'~J
eaIÊaaaWÊÊL IfcJJr ' «tfflh. .aaaaa* 9 V -j,V. *< ' aamin jAm

I^tp ,jr VL - w^."*"^ ,*«M,~'>^(iiriK.^r^^,|C^. |^*^-^'^%*:SflPßfl ww/mkSm\3Éf - - "» -~ .^^rr **>^fltv«- Aa^^ - -""***-"""«%-"""-" ""»sfc*V">~ -~w, m/JM
iht^TaXW *mT^aa\Wr^T'~**\LZL Hl a i ** *—BJBBJHÜIMfIi i mii Wll lllilL iHm lm\^^^^■*^*Mm\^am\\^^^^^mA WP^
■BMfIk^JJHMHUfICnBaW ' K^dfthkuAW^S M|fe«Mßi4ft\flß^A« ' *Ü*^ ibT'^BßlMM»^ t ""' i J*'*^^^HBBfcii'ÉlM» t^' Tl «T k "^%wP^ Kkß «> -^a- ■'^fl HpMßfll w***>^tó***;v-^'^

■BBJ^VBB l^^r^jjM^B^flr^Bfl Ki " * *"' ' <bm^m Hb^bVkl flßBß'^^,BMßj| BJpßlMfß^M^ w^m^ 2SBi ,(| ■> < jgB»"»»* «^^■"■^*' '^flfl **"- fIHBW tBJH Bflßjß| Bba*^^B*«^Bii^^EÜfl^Bß 3h* m\\\\x ' MJM^^to*—^«k_ fIBBBBBBBBfIBBMgB jWLi^QBJP TB /*^ "* '"'* aBB ii^Bml^'^B^ * *'iflWr *^* '" S !^tZ
L p^-s— m*WÊm mr' ■BtfÉl C^^^Jk. HBmS. "* ,". HMÉb^S P^HPfltv Aml BBBBK^^w3XS^^9Bfc .j* IbwHbm B^^*^^aH bbX * a^mm* 'At igf liTKflltfcA fl"*lf ÉBr*-- BPI^W Bk~9BI BB^fl^k '44bbÉb1 utz m^m\^*^*w**m^^m\\W^^3^*{ll^m^H^^u^^^^^^^^mMMßbl flßMkfcaahMßßfll iiMi ■■ JBBI fl^f nifs y^^^^^g flHÉ^^Bl fl^^ X. ymM

In één oogopslag is te zien datu hier te DF 71JINIPSTF IN 7'N Kl A<;<:f nnnp— weTransit-onderstelvan zéér trekvast staal, voor debedrijfswagen-chauffeur. Ford heeftmaken heeft met een geheel nieuwe, hoogst DIRECTE DIESEL INECUE?DI) wel 50°/o sterker dan Bewoon staaL daarrekening mee gehouden en een aantalaantrekkelijke bedrijfswagen. 1 \—t Vervolgens palrt Ford elk roestprobleem aangename voorzieningen getroffen.
Maar het geavanceerde ontwerp van De prestaties van de nieuwe Transit onbarmhartig aan. Zo heeft de nieuwe Transit een ruimede Transitbiedt nogveel meer dan een fraai zijn vergelijkbaar met die van een perso- Zowel door de vele beschermlagen als lichtecabine met eenroyale entree, een ver-uiterlijk! Kijk eens naar zn ruimte: een nenauto en toch is hij de zuinigste in zn door de plaatwerkconstructie, diebijna stelbare bestuurdersstoel, extra grote voor-ronduit voortreffelijke laadruimte die ldasse. Dat dubbele voordeel is het gevolg geen plek meer overlaat waar water zich en zijruiten en een nieuw - uiterst func-toegankelijker is dan ooit. Let eens op zn van de direct ingespoten dieselmotor, een kan ophopen. Bovendien monteert Ford tioneel-dashboard. Maarookde wendbaar-zuinigheid: de Transit heeft een ver- krachtbron die ophet gebiedvanbrandstof- stalen achterbumpersover de volle breedte heid en remstabiliteit zijn aanmerkelijk ver-bluffende aërodynamica. Datbetekentpure verbruik zn weerga niet kent. Overigens, u en polypropyleen voorbumpers tot rond- beterd, o.a. door deonafhankelijkevoorwiel-brandstofwinst, kunt natuurlijk ook ldezen uit de 1.6 en 2.0 om de hoeken voor extra stevigheid en ophanging en tandheugel stuurinrichting
Verder zorgt de optimale toegankelijk- literbenzinemotoren met hunbewezen zui- bescherming. op dekorte wielbasis-uitvoeringen,zodat de

heid van de motor voor snelle, goedkope nigheid en pittige prestaties. DiircKiATCM-Tci/mucmwAAD "-
bestuurder altijd soepele en comfortabeleservicebeurten. En dan is er natuurlijk JWF MAATSTAVEN! VOOR ïï^.?"" ZEKERHED VOOR DE controle over zn voertuig heeft.Fords paradepaardje: robuustheid. Want de E? V

EA^ E,UWE MAATSTAVEN VOOR BESTUURDER *
nieuwe Transit bezit een degelijkheid, een KWALITEITEN DUURZAAMHEID. ledereen levert beterearbeidsprestaties HET MEEST UITGEBREIDE PROGRAMMA
duurzaamheid die je alleen bij Ford kunt Om te beginnen bouwt Ford het nieu- in eenprettige werkomgeving. Dat geldtook VAN DE MEEST TOEGEWIJDE DEALERS.
en mag verwachten. De nieuwe Transit is leverbaar in eenAlles bij elkaar voldoende om het a^?^7^^ ' omvangrijk scala van uitvoeringen - verre-
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Transit 190. Zijwandbekleding als extra leverbaar. /£2^^2ÉAa4M3IiA2^HILuUHMIO w^w^p)

Automobielindustrie Auto Automobielbedrijf VADAH AUTOCENTER A CHARLES
VAN HAAREN bv KONINGS bv JOS BOGMAN bv SITTARD bv A FEIJTS bv
Showroom: Heerlerbaan 66 Mgr. Vranckenstraat 20 Wethouder Sangersstraat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 Korvetweg 20-22HEERLEN SITTARD BEEK SITTARD I Beatrixhaven, MAASTRICHTTel. 045-721152 Tel. 04490-16046 Tel. 04402-75353 Tel. 04490-15200 Tel 043-632555

Heerlen
Schelsberg 149. Woonhuis te koop I

’ 149.900,-. 7 slpk., luxe keuken, bijkeuken, I
gr. woonkamer, 2 badkamers, zolder, cv. I
en boiler gas. Garage. Tel. 04492-3500. I

3

_
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T.k. AUSTIN Mini 15 mnd.
oud kl. blauw. Vr.pr.
’9500.-. Secr. Waberstr. 7
Maastricht. Tel. 043-622392.
T.k. PEUGEOT 205 diesel
bi. eind '84 z.g.a.n. slechts
25.000 km. Pr. n.o.t.k. evt.mr. Tel. 04402-78461.

aaaaa

Te k. DAF 46 i.z.g.st. na 5
uur 320690. J. v. Stol-
bergstr. 33 Schaesberg.
Tek. als nieuw MAZDA 323
ES 5-drs. bj. 78, kl. bruin-
met. m. trekh. enz. ’3450,-.
Pr. Hendrikstr. 4 Nieuwen-
hagen.
Te k. MERCEDES 230 bwj.
'76, nw. model f 4250,-; Tel.
04490-20181.

Te k. gevr. SLOOPAU-
TO'S en schadeauto's
vanaf 25 tot 3000 gld.
04490-2561 1 of 04494-
-42264.
Te k. originele Westfalia
TREKHAAK (compl.) en
afsluitb. Thule imperial
(compl.) voor alle nieuwe
VW Golf- en jetta-modellen.
Na 18 u. Tel. 04492-2891.

Te k. DAF Volvo Marathon
66 (1300 Combi) apk, okt.
'86 ’900,-; Truytstr. 16
Eygelshoven.
Te k. TOYOTA Starlet bwj.
'84 m. veel extra's. Gra-
verstr. 40 Kerkrade-W. tel.
415499 na 18 u. 456158.
Te k. EEND bj. '81 i.z.g.st.
Inr. mgl. Vr.pr. ’4000,-;
Tel. 045-444737 na 17.30 u.

Ford ESCORT 1100 '78
f2900,-; Mazda 323 '78
7 3850,-; Mitsubishi Galant'78 f 1950,-" Datsun 100 A
'76 f 700.-. Oude Landgraaf
10i; Schaesberg, tel. 311078.

VW Passat '76 t.e.a.b. Tel.
045-425432.
Te k. VW Scirocco bwj. '76,
APK-rapp. aanw. Pr.
’3500,-; 045-216139.

Te k. OPEL Ascona, bj. '82,
4-drs., goudmet. Elisa-
gracht 13, Kerkrade-West.
Te k. GOLF D, bj. '81,
4-drs.. km.st. 93.000, kl.
blauw. Geraniumstr. 19,
Kerkrade-West.
RITMO L diesel 1.7, bi. '82,
5 versn., zuinig en schade-
vrij, f7300,-. Tel. 045-
-726997! _

OPRUIMING w
BIJ KULOWANY f
NU MERKMEUBELEN KOPEN ***MET HOGE KORTINGEN

ZITGROEPEN i
van votIMB

LEOLUX - Flyer 3-zits bankslof grijs 2840.- 220T-ED
LEOLUX - mod. 724 2-zits bank in lederantraciet 3655.- 2991CB I
JORI-mod. 4900 3+2-zits+salontalel 20149,- n-inL
GELDERLAND-3-zits bank stolwasbaar 3360,- 149 T
GELDERLAND -mod. 4810 2-zits in stol KindaFraise 2395,- 1851
GELDERLAND -mod. 4631 3+2-zilsvelours zwart 4190- 3391
WITTMANN - 2-zits Geo in ledergrijs 5830,- 343)
MONTIS - 2x3-zits Seneca in stol+lederzwart 9900- 790*
MONTIS - 2-zits Flash, slof antraciet/witte streep 2500.- 175<
MONTIS - 3-2-zits mod. Contra lederblauw/rode bies 10380- 749<
WK - Z'-2 zits instol blok 4595.- 3441
DE SEDE - 2-zitsDS 94 inkokos select 6330,- 399*
DESEDE-mod. 68 2-zits innatura 11530,- 7951
B&B - mod.Excelsior 3+2-zits+ 2 hoofdsteunen verst, zit 10065.- 795!
EKORNES - 3+2-zils in ledergroen 6580.- 4691
ARNABOLDI-3+2-zils in ledernaturel 11300,- 847!
DESIGNO - 2-zits inslof grijs/zwart 2060.- 147
BUSNELLI zit lig bank inslol zwartwit (streep) 4360- 289*—"'^
KNOLL - 2-zits Berrv in stof lila 2312,- 9»^^LESSER- 3+ 2-zils in lederblauw beige 15290.- 89»
BRUNATI - losse bankzwart rood 5192,- 34» «vS
CASTELIJN - 2-zils in stof blauw Irame blank beuken Nu 69! §»y
WIENER WERKSTATTE - mod. Belvedère instof blauw 4800.- 19a
B«iS-3+2-zits mod. Abita 4125.- 299(
FAUTEUILS
DE SEDE -WK 614 in lederbisquit 4680.- 269»--^
DE SEDE -Castello in leder neckkokos 4645.- 3391
JORI - relax donkergrijs 6700 5230.- 33* Oor
JORI-schommelsloel in lederwit 2915.- 199«r -■(
LEOLUX - faut. 200+ voetsteun in leder saiga groen 4575.- 2951; y
LEOLUX - laut. Swallow in stof 1595.- 119! 'ARTIFORT - F520 in lederwit 2886.- 23S(' ln
ARTIFORT - F 142 in lederwit 2662,- 21S( ïei.
GELDERLAND-laut. 536 in stol blauw 2465- 149! no
GELDERLAND - F 4650 1455.- 109*re
AVARTE - draailaut. stol zwart Irame blank 2465.- 159dLrDIE COLLECTION-laut. in leder wit 3040- 2290 ,
WANDMEUBELEN ? 'DESIGNO - modelwand Camino in essen wil 8990,- 4450 ji((

,
DESIGNO-modelwand Atrium lak zand 3490.- 1490] ~DESIGNO -Atrium spiegel combinatie 2130.- 750T ,'
DESIGNO-Corno TV meubel (vrijstaand) 2820.- 1490B "■
DIE COLLECTION - audio container grijs geel 1332,- 94#7" k
DIE COLLECTION-modelwand in wilessen 3495- 990tr||,.,
TRAENEKER dressoir in blank massief essen 8370.- 5950|.[.) ..
TECTA- vitrineBauhaus 3700,- 2750,. hPROVITA - vitrinewit 975,- 699 n
BANZBORD - dressoir in lak petrol 5270.- 3695' A
PASTOE - Amsterdammer kast 74 cm wit 2034.- 1425» Il
M.LAURENSEN - secretaire essen massiel 7380.- 369»|ag |
M.LAURENSEN- secretaire essen massief 6302.- 4300p'
Vitrine rood metverlichting 4695- 2795
Secretaire inrood hoogglans 1206.- 695 J.e
Secretaire inzwart hoogglans 1144,- 695 lS
EETHOEKEN ren

Si-lTRAENEKER - 4 stoelen - latei in blank massielessen 7820.- 4950
METAFORM talel carrara 120 cm e rond 2310- 1495ldl
THEMA - 4 stoelen Desi 2120.- 990 ler;
THEMA - 4 stoelen leder + lalel grijs 5825.- 39904rje
FASEM - 4 stoelen leder l Tecta lalelblauw 4356,- 2990 (i
FASEM-4 stoelen tuigleder grijs 5000.- 3960
MONTIS - 4 stoelen face in rood leder + tafel 4375,- 3295 'cri
LASKO - tafel essen ovaal speciale maatuittrekbaar 2980,- 1790'?U'
MULLER - 6 stoelen" talel 100x200 inmassiel eiken blank 5584.- 4590 ie c
MULLER - 4 stoelen in blank eiken 2440.- 1795 ]ln'TECTA- stoel zwart/wil BI 1038- 690 ~VERNER PANTON - stoel 510,- 395 !>K
PASTOE - 6 stoelen zwart 2910.- 2290A?
ART LINE - talel marmer 5210.- 4210, Ine
SLAAPKAMER blJ
CASTELIJN - bed 180x200wit blauw 1460- 800, A
CASTELIJN -makeup unitwit blauw 1570^- 995iï.
SIERRA - slaapkamer grijs met schuifdeurkast 5428,- 4290,'' C
KINOERLÜBKE - kinder tienerkamerwit. Alle onderdelen 25%KORTIN*''
STIJBE -kleerkast berken. Sublieme kwaliteit 2200- 990Ai, 1tDIE COLLECTION - slaapkamerpitriel wit 5590.- 4700/
SALONTAFELS
METAFORM-baltic brown80x120 1895,- 995,
METAFORM - fossielen tafel 100x100 2850- 2150,4
METAFORM - cylinder essen Nu 200,1 f)
METAFORM-kubus travertin op wielen 940,- 470.'
METAFORM - Iravertin 130 cm e rond 2015.- 1395, T
METAFORM -bijzettalel Iravertin 375.- 240/1-
LEOLUX -bijzettalel Twin wit 625,- 495,' 'Je
GALLOTTI - supercalll 80x140 3220.- 1990r9 /
GALLUni - glas 100x100 1019'- 765,-flge
TECTA-lakwit mod.K71100,- 630,1),
TECTA- Bauhauskubus uitklapbaar 2241.- 1250,1 /
M. LAURENSEN-trio setessen massiel 2490- 1795/ 'WITTMANN- lakcrème hoogglans 80x80 1195,- 395,- * 'TRAENEKER- bladmassiel essen/onderstel glas 1630.- 145,' d
PROVITA-wit/rood 199^- 145,'erjr.
KARPETTEN lei
DANSKINA - blauwgrijs kamgaren 3588- 2150,' i
VERLICHTING 9i
ARTEMIDE - aton terrahalogeensooW zwart/rood 949,- 750,')
ARTEMIDE-aton terra halogeen 500Wzwart/wit 949.- 750,' s
ARTEMIDE - sintesi hanglamp 279,- 180,' '''el
ARTEMIDE - area 299- 199,' ie
MAUER - staande telescopa verstelbaar metkap 1495,- 895,' kn
MAUER - staande lamp metkap pleii/zwart 943,- 710,',,
MAUER - tatelmodel ML 100 726,- 485," '0 LUCE -klemmend rood/chroom 520.- 350,' 7>
O LUCE - spider tafellamprood 380,- 260," *iz
O LUCE -Dim 333 staandehalogeen witchroom 940,- 690," r(
0 LUCE-Joecolombo staandehalogeen zwart chroom 940.- 690," ip,
0 LUCE - tafellamp Shalom zwart rood 295 - 225," »
OLUCE-«OW 2250,- 1950,-^
CINENNILS-lightcube 110.- 69," ''(
SHIRAH " hoeklamp op doekbasis 450,- 190,"
SHIRAH - hang wandlamp op doekbasis 480,- 190,'^
INDOOR Pantop hanglamp rood 109,50,- 75," IJ
INDOOR - hanglamp H432001 545!- 399," *INOOOR-hanglampTlo27 845.- 475,"
INOOOR - Pantop hanglamp model B rood 129.50- 90," h
INOOOR -Pantop hanglamp model A wil 159,50.- 110,- Hi
INDOOR- Pantop talellampmodel D wit 295,- 210,' in,
INDOOR - Pantop taellampmodel E grijs 425.- 245," ipINDOOR - Panlop slaande lamp modelIwit 425,- 245," r
INDOOR - Panlop staande lamp modelK grijs 455,- 265," J°
INDOOR-wandlamp wit rond 199,- 149,-^1
ART LINE - halogeen messing 500Wmod. swing 1454.- 995,' (!(
YCAMI - oxalis halogeen 2x300W wit 760.- 490,' K-
YCAMI - margarithe halogeen wit/geel staand 450,- 360,' DSCAN LIGHT-hanglamp wit klein 350,- 175,',
SCAN LIGHT - hanglamp wit groot 420.- 210,' 0
EIKELBOOM- hanglamp Calol wit 389- 299,- 1
LUMINA - staande lamp Daphine 675,- 490,' -Ii
LUMINA - staandelamp Disco rood 795,- 650,- t„
SWISSLAMPS - Iravertin 1615^- 695,- '7
JORI-lamp 1395,- 295,- 'Talellamp glas 480.- 360,- *'GARDEROBE pi
CARREE 2450.- 1495,-
JOKER 3295,- 2150,- l
NUBE 1695.- 1095,- V^Bo* 904,- 675,-
TECTA-SO9 2498,- 1690,- I
THEMA -kapstok 390,- 290,- L
DIVERSEN
DIE COLLECTION-audio container 1132,- 899,- L
OASE - klapstoel 649,50.- 449,-
LOCUST - verstelbare stoel 351,- 230,-
CHARLY - teleloonstandaard 244,- 135,- *GALLOTTI-spiegel 975,- 495,- 'Q
PROVITA - vitrine 975- 695,- [„
KARnEL - vergeelde delen 25% KORTING
KONTIKI - buro blank beuken 772.- 442,- .
TECTA - bijzet met hoekkast 2216.- 1395,- 'ARS NOVA-deksel blok 485- 350,- l'<
ARS NOVA-bijzet op wielen 365.- 280,- 1,
YCAMI - serveerwagen Thymus 840,- 620,- g
3 zeeldruk strand 375,- 225,- ,
Klok groen 275,- 149,- F
Alu. klokken 1formica * plexi 25% KORTING '>
Serveerwagens blank 595,- 295,- k
Serveerwagens blank Hessen 695.- 395,- Q
Lichtobject plexi 795,- 495,- |(
Plexi klok idem 895,- 565,- ~Bijzettafel rond glas 290,- 140,- e
Nu op alle in voorraad zijnde serviezen en glaswerk van Arabia en Rór- li
strand 10% korting, o.a. Teema. Arctica, Combi, Salla, Aristo enz. I,
Verder speciale aanbieding in restanten van Fennica: r,
bv. 4 pers. tafelservies 19-dlg. van 686.20 Nu voor425,- j.Uhlua 6 pers talelservies 38-dlg. van 1432.20 Nu voor950,- J
Salla 6 pers. tafelservies 37-dlg. van 1362,20 Nu voor875,- "
Tevens 40% korting op alle Finel-en Uhtua-pannen. zolang de voorraad Bi
strekt. k
Cannon badhanddoeken nu ook in div. kleuren 35% korting.
Alle prijzen netto-netto al zaak!!
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interieurarchitectuur

\UKulowony
Kouvenderstraat 172, Hoensbroek

Telefoon: 045-212370
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Zerbos
"Joor de bomen het bos niet
«r zie?i. Het overkomt je wel-
} En dan bedoelen we dat
jf in de meest letterlijke zin.
gelijke bossen zijn er geluk-
i nog steeds, ondanks alle
? regen en wat er zoal aan
Vr verderfelijk materiaal[de lucht valt. Stukjes Chal-
ter en zo. Ook in Kerkrade,
pan de gemeenten met mooi
Urhouden groen in de Ooste-
f Mijnstreek, ligt zon bos.
p kun jeook bijna niet meer
vheen kijken, behalve in de
Mer. Maar wat het bos - be-
h het te spreken van bossager bijzonder maakt, is hetfeitf het de naam Lezerbos
[ttgt. Als je iemand in Kerk-
U daarnaar vraagt zal hij
Ije niet kunnen aanwijzen.
Ms ook maar klein en wordt
"■e?isd door Hammijnstraat
'Schutterstraat. Maar afge-
f daarvan zou je mogen ver-
"ersteilen dat je in een Lezer-
'de (pakweg) krant zou kun-
\ lezen. Maar we moeten aan-
nen dat ook dat onmogelijk
teworden. De gemeenteKerk-
fe gaat het bos namelijk uit-enen, om verstikking en ver-
"cfcing van de hoog opschie-
tfe bomen te voorkomen. De
lHe kruipers gaan dus voor
bijl. En ook die uitdrukking
lJ"c in dit verband letterlijk te
'fen. Medio maart is de ope-
ie Lezerbos voorbij en kun-
-1 Kerkraadse wandelaars,
*oudens door de bomen het
''< ook onze kranteberichten
ci" zien.

Boxer
'I Verdriet heerst momenteel in
',lze Soeters aan de Kapel-

<■'Q 78 in Heerlen, waar een< l9e boxer node wordt gemist.
7 hond, eenreu met witte snoet
\ borst en de linker voorpoot
f* witter dan de rechter, zo
f ons vanuit huize Soeters
'.^gedeeld, was de grote
**nd van de dochter des hui-

-" Het meisje is gehandicapt
lping vaak in haarelectrischë
,^toel met haar kameraadje
j' stap. Ze mist hem vanzelf-

'lakend heel erg en vraagt via
'*e weg of mensen die inlich-, kunnen verstrekken om-- deboxer contact met haar
■v}nen opnemen. Verdere aan-
\mingen: de boxer is ge-
'-^omlijnd en zijn oren zijn
.*f geknipt. Wie de familie■ wil en kan helpen kan""en naar 045-724893.

Pareltjes'
Kinderkoor De Pareltjes uit

heeft een nieuwe di-
Q*nt. Afgelopen zaterdag

de dirigeerstok officieel
Ton Kropivsek overgedra-

J* 1 aan Annemie Vallino-Ra-
Dat gebeurde in de

** van zeven uur in de kerk
*n Langeberg. Ton Kropivsek
onlangs benoemd tot muziek-
ent aan de scholengemeen-

Albert Schweitzer in Ge-
?*i en heeft, mede gezien zijn
petere drukke werkzaamhe-
***, geen tijd meervoor De Pa-
kjes.

Wijnandsrade. Er ligt in de gemeente Val-
tyburg aan de Geul een weg
'e officieel de 'weg van Val-. naar Wijnandsrade'

■ eet. Maar wie te velde goed bc-

' e'id is zal tevergeefs naar een
\y-ambordje zoeken waarop

'e?e naam vermeld staat. In de

'kidige tijd zal zich iedereen
r°uwens afvragen waar zon
te9 in 's hemelsnaam gezocht
'toet worden. Naar Wijnands-
fde ga je vanuit Valkenburg
'fiooonlijk over Hulsberg en

via de Kersboom-'^nsweg. Maar in oude tijden
dat anders. Er bestonden

een brede provinciale wegenS Uit de kluiten gewassen loka-
? verbindingen. Van het ene'°rp naar het andere sjokte, en op zijn gemak met een kar-
,etje over een zandweg. De kort-
ie weg van Valkenburg naar

is nog altijd voor
ie>' groot stuk zon veldweg,
n-ast niet meer dan een voet-Pad. De weg loop achter Huls-
.efg om door het open veld. Hij
fnrckt in Valkenburg vanafve Emmabergweg en komt in
?ijnansrade halverwege de Al-
?e uit. Tegenwoordig snijdt de
r*-toweg Heerlen-Maastricht de
?eg zodanig in twee stukken
y-t al niet meer echt van een
Abijidingkan worden gespro-
.^i. En of er nog ooit iemand
Jtt deze weg naar Wijnandsra-e gaat? Misschien wel een sug-
*stie voor een speurtocht.

Massaal eerbetoon voor bekende missionaris

Pater Hub Vonken naar
laatste rustplaats begeleid
RANSDAAL - Gistermiddag is
de vorige week zaterdag overle-
den missiepater Hub Vonken,
een van de bekendste missie-
werkers die Limburg heeft ge-
kend, vanuit de parochiekerk
van de H. Theresia in Ransdaal
door enkele honderden paro-
chianen en kerkelijke hoog-
waardigheidsbekleders naar
zijn laatste rustplaats begeleid.
Pater Vonken was Montfortaan
en heeft zoals bekend het groot-
ste gedeelte van zijn priester-
schap doorgebracht in Malawi.
De uitvaartdienst werd ook bij-
gewoond door een delegatie van
de Stichting Vrienden van Chi-
romo, een landelijke stichting,
die pater Vonken financieel
steunde in Malawi bij het reali-
seren van onder meer kerken,

scholen en- gemeenschapshui-
zen.

In 1984 vierde pater Vonken, die
in april 79 jaarzou zijn geworden,
nog zijn gouden priesterfeest in
Ransdaal, waarna hij weer terug-
keerde naar zijn missiepost Ban-
go. Met Oudjaar keerde hij daar
voor de laatste keer, ziek, van-
daan. Een snelle opname in het
ziekenhuis in Heerlen kon zijn
slopende ziekte geen halt toeroe-
pen. „Ik be,n zo moe en ik heb
nog zoveel te doen", waren zijn
laatste woorden, dieook terug te
vinden zijn op het bidprentje te
zijner nagedachtenis.

Pater Hustin, provinciaal pater
van de Montfortanen in Neder-
land waarvan er een twintigtal

naar Ransdaal waren gekomen,
ging voor in de uitvaartdienst.
Met hem werd de mis geconcele-
breerd door veertien priesters,
waaronder pastoor Keulaerds
van de H. Theresiaparochie. On-

der de vele kerkgangers bevon-
den zich naast zijn enige broer
Alex en zijn zussen, een delega-
tie van het gemeentebestuur on-
der aanvoering van burgemees-
ter Graus van Voerendaal.

" Honderden bewezen pater Hub Vonken de laatste eer tij-
dens de gisteren gehouden uitvaartdienst.

Uitbreiding
Met de overname van Crown
Tax is de Hoenbroekse firma
tot een van de grootste taxi-
bedrijven in Heerlen uitge-
groeid. Momenteel zijn er zon
negentig chauffeurs in dienst
die naast het 'straattaxi-ver-
voer' ook een aanzienlijk deel
van het groepsvervoer in de
Oostelijke Mijntreek regelen.
Ook het telefoonnummer van
Crown Tax is inmiddels aan-
gesloten op de centrale van
Breko.

Auto bekrast
NUTH - Woensdagnacht hebben
onbekenden ingebroken in een
garage bij een woning aan de Jan
Maenenstraat in Wijnandsrade.
De dieven hebben geprobeerd
met de auto die in de garage
stond weg te rijden. Toen dat
niet lukte, hebben ze enkele on-
derdelen ervan meegenomen en
de wagen bekrast. Wat er precies
gestolen is, is nog niet bekend.
De politie van Nuth verzoekt
eventuele getuigen contact op te
nemen, S 241555.

Voor de detweede keer open brief verstuurd

Opwinding over
'Vrienden van CDA'

LANDGRAAF - In de gemeente
Landgraaf is enige opwinding
ontstaan over een groep mensen
die zich 'Vrienden van het CDA'
noemt. Voor de tweede keer
hebben ze een open brief ver-
stuurd met daarin de oproep
niet op het CDA te stemmen,
omdat deze partij voor de bouw
van het bungalowpark in Strijt-
hagen is. Het CDA zegt dit een
zeer kwalijke zaak te vinden, ze-
ker omdat niet bekend is door
wie de groep wordt gevormd en
dat Chris Verbunt uit Schaes-
berg, die de brieven onderte-
kent, nog nooit iets met het CDA
te maken heeft gehad.
In de brief trekken de 'Vrienden'
fel van leer tegen wat 'hun' partij

moet zijn. Met name tegen het
standpunt van de CDA-raadsfr-
actie over het gebied Strijthagen.
„Wij wijzen erop dat dit plan vol-
komen in strijd is met de inhoud
van het rapport van het Recrea-
tieschap. De manier waarop dat
deel van de gemeenteraad, dat
zich CDA-fractie noemt, om-
springt met de natuur is hele-
maal in strijd met het CDA-pro-
gramma. Wij, vrienden van het
CDA, willen Strijthagen redden
van de ondergang. Wij blijven
het CDA landelijk trouw, maar
zullen bij de gemeenteraadsver-
kiezingen niet op de afdeling
Landgraaf stemmen. Wij roepen
alle CDA-gezinden op ons voor-
beeld te volgen. Geefin elk geval
deze keer uw stem aan een frac-

tic die duidelijk heeft gekozen
voor het behoud van Strijtha-
gen", zo staat in de door Chris
Verbunt ondertekende brief.
CDA-woorvoerder, wethouder
Wiel Heinrichs, spreekt over
een kwalijke zaak. „ledereen
heeft het goed recht tegen onze
opvattingen te zijn. Ook over
Strijthagen. Dat is democratie.
Maar het is zeker niet juist om
de naam 'Vrienden van het
CDA' te gebruiken".

„Allereerst weten we niet wie in
die groep zitten, alleen de heer
Verbunt zet zijn naam eronder",
aldus Heinrichs. „Verder is ge-
bleken dat Verbunt niet op onze
ledenlijst voorkomt en in het ver-
leden is dat ook nooit het gevo.l
geweest. Wat hier wordt ge-
speeld is niet wat in de Dikke
van Dale onder het woord
'vriend' wordt weergegeven. In
onze partij zit niemand die zoiets
doet. We overwegen geen juridi-
sche stappen, maar we sluiten
niet uit in voorkomende gevallen
naar de rechter te gaan", aldus
wethouder Wiel Heinrichs.

Met wagenpark, veertien personeelsleden en opdrachten

Breko BV neemt van fraude
verdacht taxibedrijf over

HEERLEN - Het Hoensbroekse taxibedrijf Breko aan
de Akerstraat-Noord heeft het complete wagenpark en
de veertien personeelsleden van de op faillisement af-
stevenende firma Crown Tax uit Heerlen overgenomen.
Tijdens een openbare verkoop werden de 24 wagens,
waarvan twaalf straattaxi's en twaalf auto's voor
groepsvervoer, voor drieëneenhalve ton van de hand
gedaan. Breko had al, direct na de inval van politie en
justitie medio januari bij Crown Tax, de circa honder-
twintig vaste werkopdrachten overgenomen. Crown
Tax zou de fiscus voor ongeveer een miljoen gulden
hebben benadeeld.
Maandag 13 januari werden tij-
dens de inval bij Crown Tax aan
de Stationstraat in Heerlen een
deel van het wagenpark en de ad-
ministratie in beslag genomen en
de eigenaar en boekhouder aange-
houden. Justitie had tot het on-
derzoek besloten, nadat ernstige
vermoedens wegens fraude tegen
het Heerlense taxibedrijf waren
gerezen. Het faillisement is nog
niet uitgesproken, maar volgens
de oud-bedrijfsleider van Crown
Tax zal daar gezien de aanzienlij-
ke vordering die de fiscus nog in
petto heeft, vrijwel niet aan te ont-
komen zijn. De oud-directeurvan
Crown Tax is inmiddels weer op
vrije voeten en onderzoekt mo-
menteel de mogelijkheden om
een nieuw taxibedrijf in Heerlen
van de grond te tillen.

De veertien personeelsleden van
Crown Tax zijn onder gelijke ar-
beidsvoorwaarden door Breko
overgenomen. „Na zon twee we-
ken op straat te hebben gestaan
kwam deze overname voor de
chauffeurs als een verademing",
aldus oud-bedrijfsleider Henk
Bouts van.Crown Tax, „al zouden
zij graag bij hun oude baas in
dienst zijn gebleven. De fraude
stamtvan enige tijd terug, toen de
enorme concurrentie binnen de
taxibranche de bedrijven haast
tot beunhazerij dwong. Maar na
de invallen bij collega-taxibedrij-
ven werd ook bij Crown-tax sinds
ruim een jaar keurig volgens het
boekje gewerkt. Helaas is dat ge-
geven voor de fiscus niet van be-
lang".

Wethouder Bok plaatste eerste snelheidsbeperkende bord

Akerstraat in
Spekholzerheide
beleefde primeur

SPEKHOLZERHEIDE- De Akerstraat, de
grote winkelstraat in
Spekholzerheide, be-
leefde gistermiddag de
primeur om als eerste
straat in de gemeente
Kerkrade de officiële
30 km p/u-status te
krijgen. Wethouder
Bok plaatste rond half
vijf het eerste ver-
keersbord dat die snel-
heidsbeperking gaat
opleggen aan wegge-
bruikers. De Aker-
straat is al jaren gele-
den voorzien van snel-
heidsbeperkende voor-
zieningen middels
drempels en bloem-
bakken.
Het dagelijks bestuur

van Kerkrade heeft tot
die maatregel besloten
om met name het win-
kelend publfek en spe-
lende kinderen in de
Akerstraat meer veilig-
heid te bieden. Voor-
waarde om die maatre-
gel te kunnen nemen,
zo is wettelijk vastge-

legd, is dat de betreffen-
de straat er dusdanig uit
moet zien dat een snel-
heid van 30 km per uur
door het gemotoriseer-
de verkeer ook als lo-
gisch wordt ervaren.
Aan die voorwaarde
voldoet de Akerstraat
ruimschoots.

Het blijft overigens niet
bij de Akerstraat alleen.
Op 22 januari heeft de
raad besloten een kre-
diet van 236.000 gulden
beschikbaar te stellen
voor aanpassing van De
Maar aan de 30 km-
voorwaarden, zodat ook
daar dergelijke borden
kunnen worden ge-
plaatst. Daar zal de rij-
baan worden versmald
via bloembakken en
perken en het laten ver-
springen van parkeer-
stroken. De gemeente
stelt verder een lijst sa-
men van andere straten
die voor een maximum-
snelheid van 30 km per
uur in aanmerking ko-
men.

" Het historische moment aan de Akerstraat waar wethouder Bok het eerste bord officieel
aanbrengt.

LINKS RECHTS
Conflict binnen
PvdA Landgraaf

Politiek in de regio

LANDGRAAF - Binnen de
PvdA in Landgraaf is een con-
flict ontstaan. Kandidaat A.
Reumkens heeft stof doen op-
waaien door zijn kandidatuur
voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen in te trek-
ken. Hij zegt zich niet te kunnen

verenigen met het lijsttrekker-
schap van Jan Bonten. „We zit-
ten nu met een lijsttrekker die
steeds conflictueus gehandeld
heeft en daarbij in zijn politiek
handelen en optreden zeer on-
duidelijk was", aldus Reum-
kens in een brief aan het be-
stuur en de leden van de plaat-
selijke afdeling van de partij.

Toen Jan Bonten kandidaat
werd voor het lijsttrekkerschap,
kwam Reumkens, die op de ze-
vende plaats staat, met een te-
genkandidaat. Hij wilde dat met
Hanny Reep een vrouw op de
eerste plaats zou komen te staan.
„Ik meen dat een ander gezicht
bovenaan de lijst een ander aan-
zien zou hebben kunnen geven
aan de PvdA Landgraaf. Hoewel
alles zogenaamd 'vlekkeloos' is
verlopen, kan ik mij met de hui-
dige lijsttrekker niet verenigen",
aldus de 'dissident. Reumkens
zegt niet de kans te hebben ge-
had om zijn mening te verdedi-
gen op de dag van de lijstsamen-
stelling. Daar was volgens hem
toen geen mogelijkheid toe.
„Bonten was in het verleden

steeds een felle tegenstander van
een nieuw te vormen gemeente
Landgraaf. Nu wil hij in de ge-
meenteraad. Dat komt allemaal
erg ongeloofwaardig over naar
de kiezer en is daardoor geen
sterk politiek wapen in de ko-
mende verkiezingsstrijd."
Lijsttrekker Jan Bonten, die na-
mens de afdeling spreekt, zegt
blij te zijn met deze stap van
Reumkens. „Het verheugt ons,
omdat het al langer stond te ge-
beuren. Het verrast ons niet,
maar het verbaast ons wel dat
het op dit ongelukkig moment
komt. Toen hij er de gelegen-
heid voor had, heeft hij niets la-
ten horen. Bovendien heeft hij
kort geleden nog een handteke-
ning gezet onder een algemene
verklaring dat we ons allemaal
aan de gemaakte afspraken zou-
den houden. Ik ben benieuwd op
welke lijst Reumkens nu zal
verschijnen. Wat betreft die be-
schuldigingen aan mijn adres,
daar sta ik boven. ledereen die
mij kent weet dat deze uitspra-
ken niet met feiten gestaafd
kunnen worden", aldus Jan
Bonten.

Geruchten over sluiting en sloop voorbarig

Beslissing zwembad
Bocholtz is nabij

SIMPELVELD/BOCHOLTZ - Ko-
mende dinsdag zal worden beslist
over de toekomst van het instruc-
tiezwembad in Bocholtz. Nadat
eerder deze week een aantal ver-
ontruste Bocholtzenaren bij ge-
rucht vernamen van plannen om
het zwembad te slopen en prompt
een handtekeningenactie startten
om dat te voorkomen, deelde bur-
gemeester Teheux de raad gister-
avond mee dat de afdelingen tech-
niek en financiën van de gemeente
volgende week pas een advies kun-
nen geven. Hij ontzenuwde gister-
middag al het gerucht alszou vast-
staan dat het zwembad inderdaad
voorgoed dicht gaat.
Het twintig jaar oude instructiebad
is al sinds september vorig jaar ge-
sloten, nadat was gebleken dat er
forse lekkages waren ontstaan,
waardoor duizenden liters water
verloren gingen. Na veel graafwerk

werd de oorzaak, doorgeroeste lei-
dingen, pas gevonden. Renovatie
daarvan kost een aardige cent. De
gemeente is momenteel nog aan het
onderzoeken hoeveel die kosten
exact bedragen. De plannen tot re-
novatie hebben vertraging onder-
vonden, omdat zij aan de nieuwe
voorschriften en verordeningen
moesten worden aangepast.
De drie ouderverenigingen van de
basisscholen in Simpelveld hebben
de gemeenteraad inmiddels via een
open brief verzocht in overleg met
de schoolbesturen zo snel mogelijk
een oplossing, al dan niet definitief,
voor het schoolzwemmen te zoeken.
De Simpelveldse leerlingen, ver-
spreid over elf klassen, kunnen al
enkele weken niet meer het in
zwembad van Bocholtz terecht.

Subsidie
Verder stelde de raad gisteravond
vast dat de welzijnsverordening
zodanig wordt aangepast dat mu-
ziekgezelschappen in de gemeente
Simpelveld voortaan duizend gul-
den per jaar meer aan subsidie
voor hun dirigentkosten mogen
ontvangen. Dat is vooral gedaan
om de Koninklijke Philharmonie
van Bocholtz wat meer armslag te
geven. Tot nu toe subsidieerde de
gemeente die kosten tot maximaal
6.000 gulden. Ook het subsidiepla-
fond voor subsidiëring van de be-
roepskrachten voor het jeugd- en
jongerenwerk wordt opgetrokken
van 4.000 naar 6.000 gulden.

Waterschap spreekt van
enkele honderden liters

Schinvelds
taxibedrijf

veroorzaakte
olieoverlast

SCHINVELD - De olieoverlast die
woensdagavond voor enig tumult
zorgde aan de Merkelbeekerstraat
in Schinveld is veroorzaakt door
een taxibedrijf. Na klachten over
olielucht in het toilet en in de kel-
ders bij omwonenden en oliepias-
sen op straat moest de brandweer
er met twee wagens aan te pas ko-
men om de overlast te bestrijden.
Niet helemaal duidelijk is om hoe-
veel olie het gaat.

Het Waterschap-Zuiveringsschap in
Roermond, dat beschikt over een
voorlopigrapport, spreekt over enkele
honderden liters afgewerkteolie die in
de goot en het riool terecht zijn geko-
men. Maar de genomen monsters
moeten nog onderzocht worden. Vol-
gens een woordvoerder van het taxi-
bedrijf kan er echter niet meer dan
twee tot drie liter dieselbrandstofver-
loren zijn gegaan. Volgens hem heeft
een monteur die werkte aan een die-
selmotor per ongeluk een vat mtt die-
selbrandstof omgestoten.

Proces-verbaal
De politie wacht met het uitdelen
van een proces-verbaal tot het onder-
zoek is afgerond. Volgens een woord-
voerder gaat het trouwens om een
vervuiling van behoorlijke omvang.
„Als je folders van milieu-hygiene
leest, dan weet je dat een liter olie
een miljoen liter grondwater kan
verontreinigen", aldus een politie-
woordvoerder.
Het bewuste taxibedrijf had in he
leden al moeilijkheden met de bewo-
ners van de Merkelbeekerstraat. De
autobussen van het bedrijf zorgden
voor verkeersoverlast en geluidshin-
der. Samen met de gemeente is een
voorlopige oplossing gevonden. Aan
de Brunssummerstraat is een stuk
weiland verhard, dat op zeer korte ter-
mijn zal gaan dienen als standplaats
voor de bussen.
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Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Margriet Reijnders
weduwe van

Cor Hooren
is per abuis het corr.adres foutief vermeld.
Dit moet zijn:
Beatrixlaan 29, 6133 BB Sittard

t I
Heden is in de Heer overleden

Helena Gijsen
Zij bereikte de gezegende leeftijdvan 91 jaar., "Haar nichten en neven nodigen u uit haar begrafe-
nis bij te wonen.
Bom, 29-01-1986, bejaardencentrum St. Maarten
Corr.adres: W. Schutgens,
Fr. Erensstraat 11. 6136 JE Sittard
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op maandag 3 februa-
ri a.s. om 10.30 uur in deparochiekerk van St. Mar-
tinus te Bom.
De overledene is opgebaardin het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek van 17.30tot 19.00
uur.

t I
Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij kennis
dat heden van ons is heengaan, voorzien van de h.
sacramenten, mijn lieve man, onze goede en zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Mathias Jozef Herens
echtgenoot van

Gertrud Schillings
op de leeftijd van 79 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Mevr. ó. Herens-Schillings
Venray: F. Herens

P. Herens-Barendsen
Heerlen: P. Herens

L. Herens-Ludwig
Heerlen: M. Beekman-Herens

J. Beekman
Roozendaal: J. Herens

T. Herens-van Ostayen
Heerlen: J. Paas-Herens

H. Paas
Brunssum: W. Herens

M. Herens-de Jong
Heerlen: T. Wunderink-Herens

H. Wunderink, zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Herens
Familie Schillings

29 januari 1986
Bruinkoolweg 29
Corr.adres: Pastoor Honéestraat 66
6414 BK Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 3 februari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Gerardus Majella te Heksenberg-
Heerlen, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleance.
Zaterdag a.s. tijdens de avondmis van 19.00 uur in
voornoemde kerk bidden wij mede voor zijn ziele-
rust.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid
tot afscheidnemen dagelijks van 16.00-17.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce' als zodanig te beschouwen.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden,
op 81-jarige leeftijd, van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader en grootvader

Haitze Wiersma
echtgenoot van

Johanna Emma Klara
Willner

Hoensbroek: J.E.K. Wiersma-Willner
Oosterwolde: E. Hallema-Wiersma

R.E.J. Hallema
Anne-Marie
Emmely

Geleen: M. Puts-Wiersma
G.E. Puts

Hoensbroek: J. Wiersma
Hoensbroek, 29 januari 1986
Emmastraat 45
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 3 februari as. om 10.30uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
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Volstrekt enige en
algemene kennisgeving

f
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is onverwacht van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, in
de leeftijd van 80 jaar, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Agnes Führen
weduwe van

Franz Hubert Muijlkens
Geleen: H. Muijlkens

L. Muijlkens-van den Beueken
Kerkrade: A. Strolenberg-Muijlkens

J. Strolenberg
Schimmert: T. Moonen-Muijlkens

J. Moonen
en haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Führen
Familie Muijlkens

Kerkrade, 30 januari 1986
Bejaardencentrum Hoog Anstel
Corr.adres: Dir. Cortenstraat 66, 6463 VRKerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 3 februari om 11.00uur in der.-k. kapel
van bejaardencentrum Hoog Anstel in Kerkrade,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k.
begraafplaats Hambos - Kerkrade.
Samenkomst in de kapel.
Hoewel wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
H. mis voor de dierbare overledene in voornoemde
kapel, zondag om 9.30 uur.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van deLückerheidekliniek te Chèvremont, St-
Pieterstraat 145; gelegenheid tot afscheid nemen
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor de langetijd dat wij
haar bij ons mochten hebben, geven wij u kennis
dat heden, voorzien van de h.h. sakramenten der
zieken, in het De Weverziekenhuis te Heerlen, op
85-jarige leeftijd, is overleden, mijn lieve echtgeno-
te, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma.
schoonzuster, tante en nicht

Maria Josephina
Elisabeth Knops

echtgenote van

Johannes Hubertus
Brouwers

Kinderen en kleinkinderen
Familie Knops
Familie Brouwers

6321 CL Wijlré, 29 januari 1986
v. Waterschoot v.d. Grachtstraat 13
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis,
zal worden gehouden op maandag 3 februari om
11.00uur in deparochiekerk van deH. Gertrudis te
Wijlré, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, heden,
vrijdag 31 januari, om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Bezoek rouwkapel De Weverziekenhuis Heerlen
van 16.00-17.00 uur.
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Algemene kennisgeving

t
Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
onze dierbare tante

Willemijntje Söckel
weduwe van

Henricus Petrus
van der Heijden

eerder weduwevan
Hendrik Rudolph Mollee

op de leeftijd van 83 jaar.
Uit aller naam:

Amsterdam: F.N. Humme-van Hecke
Douvenrade 62, Heerlen
Corr.adres: Copernicusstraat 67',
1098 JE Amsterdam
De rouwdienst, gevolgd door de crematie, zal wor-
den gehouden op zaterdag 1 februari as. om 13.30
uur in de aula van het crematorium te Imstenrade-
Heerlen, gelegen aan de autosnelweg Heerlen-
Aken, afrit industrieterrein „De Beitel".
Samenkomst in voornoemd crematorium, om 13.15
uur.
Na afloopvan deplechtigheid is er gelegenheidtot
condoleren in de ontvangstkamer aldaar.

t 'Als wij geloven dat Jezus
gestorven is en verrezen,
dan geloven wij ook aan de
verrijzenis van hen
die in hem ontslapen zijn.

(1 Tess. 4, 14)

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, moeder, onze
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Mia Beckers
echtgenote van

May Prickarts
Zij overleed op 47-jarige leeftijd in het St.-Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade, voorzienvan het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: May Prickarts
John en Nicole
Familie Beckers
Familie Prickarts

6372 GS Schaesberg, 29 januari 1986
Stationsstraat 16
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
maandag 3 februari as. om 10.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg,
Hoofdstraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd. Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Het rozenkransgebed ter intentie van Mia wordt
gebeden op zondag 2 februari om 17.45 uur in voor-
noemde dekenale kerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelie-

I ven dezeannonce als zodanig te willen beschouwen.

I t
Dankbaar voor het vele goede datzij ons tijdens haar leven heeft gegeven,
hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze goede en zorg-
zame moeder, schoonmoeder en oma

Hubertina Melchers
echtgenootvan

Andreas Hubertus Soomers
Zij bereikte de leeftijd van 59 jaaren is voorzien van de h.h. sacramenten
der zieken.

Merkelbeek: A.H. Soomers
Merkelbeek: W. Soomers

Sonja en Davy
Merkelbeek: J. Soomers

Heerlen: J. Soomers
S. Soomers-Elsbergen
Linda
Familie Melchers
Familie Soomers

6447 AS Merkelbeek, 29 januari 1986
Raadhuisstraat 58
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen, dagelijks in de
rouwkapel van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, zaterdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In deparochiekerk van de H. Clemens te Merkelbeek zal de plechtige uit-
vaartdienst worden gehouden op maandag 3 februari as. om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k. kerkhof aldaar.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I t
Geheelonverwacht werd uit ons midden weggenomen, op 29 januari 1986

Wil Lambrichts
echtgenote van

Wim Joosten
in de leeftijd van 36 jaar.

Sara en Sjef
Familie Lambrichts
Familie Joosten

Beekstraat 76, 6001 GJ Weert.
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op zaterdag 1 fe-
bruari 1986 om 11.00 uur in de dekenalekerk van St.-Martinus te Weert.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
Avondmis in bovengenoemde kerk op vrijdag 31 januari om 19.00uur.

■ TEGEN DE ENIGE ZEKERHEID
f*; ZIJNWEVAAKONVOLDOENDE

VERZEKERD▼ «*^»ï\«*l^ Geboren worden en sterven
horenbij elkaar. Dat wetenwe wel.Tochzijn de meesten van ons
niet of te laag verzekerd jl
tegen uitvaartkosten. s*ol\ !"" JWaarom? Want het kan $0/ * I JnflPïTian

| tegen een lage premie, M/ lljf^^-fr"*,,,door inschrijving, ofviaeen i£^- ClllV«t«U.l\,Cllll<i
deposito-Storting... Waarin opgenomen v/h Jan van Hasselt
Even meervan weten? Stationstraat 6. Landgraaf, 045-313197
Bel: Dag en nacht bereikbaar. Spoorsingel 4, Heerlen, 045-724808

I■:':■:':a-::x::>|

BENT U TEGEN ALLES
~

VERZEKERD, BEHALVE TEGEN
UI rVAARTKOSTtN?En dat terwijl tegen lageOl

maandelijkse premie uitstekende verzekeringen mogelijk zijn.
Voor u of voor uw hele gezin. ir
Het is verstandig alles T " J I Jtijdig te regelen. m&/ \ JÜUluClliail
Informeer maar §3^ [ Ij|varlrérp.nfra ■■eens naar de vele %-^-> UHVddllUalllïl
mogelijkheden Waarin opgenomen v/h Janvan Hassel
Bel' Stationstraat 6, Landgraaf. 045-313197
Dag en nacht bereikbaar. Spoorsingel 4, Heerlen, 045-724808

fy.y.y.y.y.yf _ . . —.

Nog steeds is het moeilijk zijn heengaan te
~~~ "—■ aanvaarden.

Altijd is hij in gedachten bij ons.

De eerste jaardienst voor mijn geliefde mar *■;
en vader e £c

lap

Chrit Janssen fj
cto

zal worden gehouden zondag 2 februari onn-vi
11.00 uur in de parochiekerk van St. CorneliuSHe
te Heerlerheide. Ug

Annie Janssen-Sevenheck |
Harry Janssen jj

I *-
I ; 1

Op zondag 2 februari is het eenjaar geleden dat wij afscheid moesten ne-
men van mijn lieve man, onze vader en opa /

Jel Voots J
Wij willen hem bijzonder gedenken in de plechtige eerste jaardienst wel-,ke wordt gehoudenop zondag 2 februari om 10.00 uur in deparochiekerkL
van de H. Pancratius te Munstergeleen. \

Jeanne Voots-Hermans, kinderen en kleinkinderen
■ '

Dankbetuiging -n_ Bij deze wil ik mijn huisarts, de doktoren en het begelei-~ dend personeel van het ziekenhuis en de geestelijkheid n 0
van onze parochie van harte bedanken voor de goede bege- n
leiding van mijn man tijdens zijn ziekte. Se
Ook wil ik iedereen van harte bedanken voor de vele blij- Jj
ken van medeleven die wij mochten ondervinden bij het raoverlijden, de uitvaart en de crematie van mijn man &!>

Sjaak van Poppel
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 2 februari »
a.s. om 11.15 uur in de kerk van de H. Joannes de Doper te uü
Nieuwstadt. 'n

Mevr. v. Poppel-Fox 'a
kinderen en kleinkinderen e'
oma

Nieuwstadt, februari 1986.

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Hubertina
Zelis-Noteborn

weduwe van

Johann Zelis
op de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering:
Geleen: Wiel en Tiny

Zelis-Grit
Schinnen: Math en Annie

Zelis-Wehrens
Geleen: Huub Zelis

Puth: Mia en Bert
de Vries-Zelis

Kelmond: Lies en Hay
Kleuskens-Zelis

Merkelbeek: Paula en Marcel
Eggen-Zelis

Beek: Truus en Bert
Pisters-Zelis

Kerkrade: Irene en Frans
Severens-Zelis

Beeker-Genhout: Bea en Eduard
Meyers-Zelis
De klein- en
achterkleinkinderen
Familie Noteborn
Familie Zelis

30 januari 1986
Corr.adres: Nutherweg 2, 6365 ER Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 1 februari om 11.00 uur in de dekenalekerk
van de H. Dionysius te Schinnen, gevolgd door de
begrafenis op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Heden, vrijdag, om 18.45 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
de Universele te Hoensbroek, Hoofdstraat 100; ge-
legenheid tot afscheid nemen heden, vrijdag, van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze onvergete-
lijke moeder en oma

Catharina
Vrencken-Hanssen

zal plaatshebben op zondag 2 februari a.s. om 11.00
uur in de dekenalekerk van deH.H. Petrus en Pau-
lus te Schaesberg.

Kinderen en kleinkinderen
Schaesberg, januari 1986

In gedachten is hij steeds bij ons.
De eerste plechtige jaardienstvoor

Frans Schreurs
wordt gehouden op zondag 2 februari a.s. om 10.30

' uur in de St. Martinuskerk te Welten-Heerlen.
Familie Schreurs
Familie v. Voorden

. 'I'

Algemene dankbetuiging
Voor de overweldigende belangstelling en het me-
deleven, persoonlijk, schriftelijk of in vorm van
bloementot uiting gebrachtbij het overlijdenen de
begrafenis van onze geliefde moeder, groot- en
overgrootmoeder

Maria Hubertina
Lenders-Boels

weduwe van

JozefLenders
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Oirsbeek, januari 1986
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 2 februari 1986 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Oirsbeek.

De plechtige eerste jaardienst voor onze lieve
moeder, oma en overgrootmoeder

Anna
Houben-Janssen
zal plaatshebben op zondag 2 februari om
10.00 uur in de St. Clemenskerk te Merkel-
beek.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Merkelbeek, februari 1986

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van
deelneming ons betoond bij het overlij-
den en de crematie van mijn lieve man,
onze lieve vader, grootvader en over-
grootvader

Johan de Vaan
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie de Vaan
Brunssum, januari 1986
De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden opzondag 2 februari om 11.00 uur
in de St. Barbarakerk, Schildstraat Tree-
beek.

In plaats van kaarten
Daar het mij onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedankenvoor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de crematie van mijn onvergetelijke
man ,

Math Hermans
wil ik u langs deze weg hartelijk danken voor de
vele condoleances, h.h. missen en bloemen.

Digna Hermans-van Krevel
Heerlen, januari 1986
De plechtige zeswekendienst wordt gehoudenop za-
terdag 1 februari as. om 19.00 uur in de parochiekerk
van'de H. Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen.

**k
]jer<

*'■■■■Voor de vele blijken van deelneming ondervond* sijrtijdens de ziekte, het overlijden en de crematie vl)g .mijn lieve man, onze vader en opa ir, 7
Tjeerd Muijen

zeggen wij u onze hartelijke dank. s^j
Mevrouw E. Muijen-Heimand *r.
en kinderen

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk ï
bedanken voor de vele blijken van medeleven o**
dervonden bij het overlijden en de begrafenis vJ
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Elisabeth 'Geilen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Soons
De zeswekendienst zal plaatshebben op zondag
februari 1986 om 10.00 uur in de parochiekerk v».
Maria ten Hemelopneming te Einighausen.I , h

t
Het is alweer een jaar geleden dat we al j
scheid moesten nemen van onze liev' 1
moeder, schoonmoeder en oma ?

Susanne hi
Ortmans-Rodenkirchen j

De eerste jaardienst zal plaatsvinden of
2 februari om 10.00 uur in de St.-GertrU
diskerk te Wijlré.

Kinderen en kleinkinderen

tPierre Brouwers, oud 68 jaar, echtgenoot val1Liza Niesten, Wycker Grachtstraat 22b, MaaS'C
tricht. De uitvaartdienst vindt plaats heden, vrijdag
31 januari, om 14.00 uur in deparochiekerk van de
H. Martinus te Wyck-Maastricht. Geen condoleren.

tHenricus Augustin, oud 79 jaar, echtgenoot vai>
Catharina Drummen, St.-Catharinastraat 66,

Ulestraten. De eucharistieviering vindt plaats op
zaterdag 1 februari om 11.00uur in de parochiekerk
van de H. Catharina te Ulestraten. Geen condole-
ren.

t Elisabeth Wellens, oud 77 jaar, weduwe van Jo-
seph Beijers, Ruttensingel 96, Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 1 februari
om 11.00uur in deparochiekerk van St.-Theresia te
Maastricht. Geen condoleren.

t Martin Buntinx, oud 75 jaar, echtgenootvan Al-
bertine Ramakers, Duitsepoort 23a, Maasricht-

De uitvaartdienst vindt plaats heden, vrijdag 31 ja-
nuari, om 11.00 uur in de parochiekerk van het H-
Hart (Koepelkerk) te Maastricht. Geen condoleren-

tlluub Dassen, oud 41 jaar, echtgenoot van Ri3
Schevers, Rijksweg 10A, Gronsveld. De uit-

vaartdienst vindt plaats op zaterdag 1 februari om
11.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te
Gronsveld. Geen condoleren.

tLies Blom, oud 79 jaar, weduwe van Jan Brou-
wers. St.-Martinus-straat 1, Eijsden. De eucharis-

tieviering vindt plaats op zaterdag 1 februari om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Kruisver-
heffing te Cadier en Keer. Geen condoleren.

Limburgs Dagblad Vrijdag 31 januari 1986 14



VOERENDAAL - „Het is zeker
niet de bedoeling dat de golf-
baan een toeristische attractie
wordt", zegt Loo. „Men moet
hier in dezerustieke omgeving,
terwijl er nog net een konijntje
weghuppelt, zonder lawaai een
partij golf kunnen spelen. Een
grote parkeerplaats zal er dan
ook niet worden aangelegd. De
spelers zal geadviseerd worden
hun auto's in het centrum van
Voerendaal te parkeren. Vooral

als het druk wordt, dan zullen
zij met een pendelbus in het
centrum worden opgehaald."

Het tweetal denkt met deze investe-
ring een schot in de roos te doen.
„De snelst groeiende sport is nu
eenmaal de golfsport. Het is relatie!
goedkoop („de contributie gaat niet
meer dan 1000 gulden bedragen")
en golf kan zowel in de zomer als in
de winter gespeeld worden. Poten-
tiële spelers zoeken zij vooral in de
driehoek Heerlen-Maastricht-Ge-
leen. De kans dat ook Belgen en

Duitsers uit het grensgebied al snel
de weg naar de Voerendaalse golf-
club zullen vinden achten zij niet
uitgesloten. „De golfsport staat aan
het begin van een ontwikkeling die
nog niet algemeen onderkend
wordt", zei Loo er gisteren over.

Nu de provincie haar goedkeuring
heeft verleend is het alleen nog
maar het wachten op de goedkeu-
ring door de gemeenteraad. Ge-
meentesecretaris G. Biemans van
Voerendaal liet gisteravond weten
dat de gemeenteraad in de komende
gemeenteraadsvergadering van 24
februari zal worden voorgesteld ak-
koord te gaan met het veranderen
van het bestemmingsplan voor dat
stuk grond.

HERKENBOSCH - Deze
week kreeg een projectgroep
onder leiding van overste
Leers die de samenvoeging
tot uitvoering moet brengen
bij de installatie in Den Haag
van de minister te horen dat
die instandhouding betekent
dat het executieve Maas-
trichtse personeel aan de be-

staande groepen in Midden-
en Noord-Limburg wordt toe-
gevoegd.

In Maastricht sloeg dat via een in-
tern nieuwsbulletin van het district
Limburg doorgegeven nieuwe mi-
nisteriële standpunt in als een bom.
„Er worden nu negentig mensen ex-
tra getroffen door de samenvoe-
gingsoperatie. Het doet bij de mees-
ten veel pijn. Voor velen staat daar-
door ook decarrière op het spel. Het

geloof in de minister en de politiek
is bij ons gedaald tot een nulpunt",
verwoordde een woordvoerder de
algemene teleurstelling.

De in november pas gekozen twee
dienstcommissies-nieuwe-stijl van
de rijkspolitie inLimburg - soort
ondernemersraden - hebben geen
vertegenwoordiger in de samenvoe-
gingsp-projectgroep. „Dat is niet be-
paald de medezeggenschap die de
dienstcommissies in het vooruit-
zicht was gesteld. Doordat we on-

voldoende of te laat op de hoogte
worden gehouden van het werk van
die projectgroep kunnen wij alleen
maar achter de feiten aanhobbelen ".
klaagt de dienstcommissie in het
Maastrichtse.

Als roorzitter Raadvan Toezicht ABP

Binnekort
benoeming
Reignen
;N HAAG/HEERLEN - „Minister
t pkerk heeft besloten burge-, f^ster J- Reijnen van Heerlen te3 floemen tot de nieuwe voorzitter
'■- Hl de Raad van Toezicht van het
Bemeen Burgerlijk Pensioen-
fds." Dat meldde het landelijk

t 'ondblad NRC/Handelsblad gis-
tevond. Woordvoerders van het
»P en de gemeente Heerlen wis-
to gisteravond echter van niets.

Mgens de krant zou Reijnen he-pmorgen een gesprek hebbenH de raad. De krant zegt uit be-

"Kwbare bron vernomen te heb-
R dat er geen overwegende be-
Wen tegen zijn benoeming zijn.
fctkerk zou tdt de benoeming be-
ften hebben aangezien de ambte-
Jfencentrales het niet eens konden
Ijlden over een gezamenlijke

H^knemerskandidaat. Een woord-
£rder van het ministerie sprak
steravond heel duidelijk tegen dat

fijnen reeds benoemd is: ..Er is
1 'g geen voordracht aan deKonin-

-1 gedaan. En aangezien bij een be-
aming als deze, dezelfde gedrags-
!> gevolgd wordt als bij de benoe-
Jtig van burgemeesters, geeft Bin-
"ttlandse Zaken geen commen-

ifl ir.

Huiszoekinge
in oderzoeknaar
valsmunterij
»om - Het onderzoek in de

4 valsmunterij in drukkerij Ci-
*Cero aan de Tiendstraat in
J Bom vordert moeizaam. De
Politie steekt niet onder stoe-
len en banken dat 'het onder-
zoek heel moeilijk ligt.

ONDERZOEKricht,zich voor-
Si op de vraag of eventueel in
Bom aangemaakt vals geld ook
kerkelijk in omloop is gebracht.

;Op twee plaatsen in Belgisch
Limburg en in de woning van
eigenaresse Irmgard L. in Thorn
'S donderdag huiszoeking ver-
richt. Die hebben geen nieuwe
aanwijzingen opgeleverd om vol-
ledige klaarheid in de zaak te kun-

-1 len scheppen. Irmgard L. blijft
Hog opgesloten. Ze blijft ook ont-
kennen iets van het namaken van
Belgische bankbiljetten van 500
franken afgeweten te hebben.

:ÖE MOGELIJKHEID dat de druk-
proeven van valse bankbiljetten
en andere voorwerpen die er op
zouden wijzen dat in drukkerij Ci-
cero vals geld is gemaakt, door
een ander daar zijn gedeponeerd
Wordt nog open gehouden. Vooral
ook omdat belastingambtenaren
en de deurwaarder dieniet zijn te-
gengekomen toen onlangs in ver-
band met de voorgenomen open-
bare verkoop van de boedel de
xaak geheel is geïnventariseerd.

Mr J. Franssen
hoofdofficier
van Justitie

MAASTRICHT - Mr J.H. Fransen(54) is benoemd tot hoofdofficier
van Justitie in het arrondissementMaastricht. Hij volgt daar mr E.Bouwens op die onlangs met pen-
sioen is gegaan.

Drugshandel:
politie pakt

veertien man
GELEEN - De gemeentepolitie vanGeleen heeft kort vóór en tijdenseen inval in een pand aan deKas-tanjelaan in die plaats veertienpersonen aangehouden in ver-band met handel in harddrugs.

Zij konden na verhoor naar huis!Omdat de twee GeleendenareriH.P. en R.A.-L. ervan verdacht
worden drugs te hebben ver-
kocht werden zij in verzekerde
bewaring gesteld. Bij de inval
werd een geringe hoeveelheid
heroïne in beslag genomen. De
politie ging tot aktie over na tezijn getipt.

Nederlandse primeur voor Eijsdensefamilie
Breustermolen levert

'witte steenkool'
door jo gerards

EIJSDEN - Vanaf maandag half
twaalf zal de Breusterwatermo-
len in Eijsden per uur ongeveer
15Kilowatt stroom leveren aan
het net van de Provinciale Lim-
burgse Electriciteits Maat-
schappij (PLEM). De watermo-
len, eigendom van de familie Ri-
chelle, is daarmee de eerste van
140 watermolens in Nederland
die niet alleen de woning van de
eigenaar van stroom voorziet,
maar het overschot aan stroom
via een speciale door de PLEM
aangelegde installatie aan het
provinciale electriciteitsnet le-
vert.

De PLEM, die dit voor Neder-

land opmerkelijke feit niet zon-
der meer voorbij zal laten gaan,
heeft de berekeningen voor de
fruittelers Sjef Richelle en zoon
John uitgevoerd. Het project en
het eerste onderhoud kosten on-
geveer 50.000 gulden. Het Rijk
heeft tien mille toegezegd. Ri-
chelle hoopt verder op subsidie
van de WIR en gemeente Eijs-
den. Tevens rekent hij op een
fors percentage energietoeslag.
„Als de molen vijfduizend uren
draait, dat is zestig procent van
het jaar, kunnen we ongeveer
vijftienduizend Watt aan het
electriciteitsnet leveren. Dat is
stroom voor een tiental normale
woningen", aldus Sjef Richelle.
„Na een flink onweer, als ijs en
sneeuw in hetBelgische gedeelte

van de Voer te snel smelt en als
de Voer zou bevriezen kunnen
we in problemen komen. De in-
stallatie is echter zodanig ge-
maakt dat in een dergelijk geval
stroom onttrokken wordt aan het
net, zoals bij een normale ver-
bruiker".

Richelle is niet de enige Limbur-
ger die stroom aan de PLEM gaat
leveren. Vanaf 25 februari zal de
watermolen in de Geul van de fa-
milie Spelts te Meerssen stroom
opwekken. In mei is het de beurt
aan de molen in Wijlré. Deze wa-
termolen voorziet al vijftien jaai
in de stroombehoefte van de fa-
milie Otten, maar was tot nu toe
niet geschikt om stroom te leve-
ren aan het net.

" Vader Sjef en zoon John Richelle maakten hun watermolen rendabel

Cachot
De agrarische bestemming die de
lap grond nu heeft zal gewijzigd
moeten worden in de bestemming
„grond bestemd voor recreatieve
doeleinden ten behoeve van de golf-
sport." „De gemeente verwacht niet
veel bezwaren, per slot van reke-
ning geeft zon golfbaan toch een
speciaal cachet aan Voerendaal", al-
dus de gemeentesecretaris.

provincie

Serviam Sittard op zoek naar wiskundeleraar

Chronisch gebrek aan bevoegde

leraren in de 'harde' vakken
door rob peters

iai|TTARD -Er is in Limburg een chronisch tekort aan be-
egde leraren wiskunde, economie en handelsweten-
Happen. Steeds meer afgestudeerden in deze richtingen

de voorkeur aan een baan in het bedrijfsleven om-
t daar de aanvangssalarissen gemiddeld bjna 800 gul-
h hoger liggen dan in het onderwijs. Dat constateert
ctor P. H. S. Van Bommel van de scholengemeenschap>mrv jam jn sittard na totnutoe vergeefse pogingen een

uSUedig bevoegde wiskundeleraar aan te trekken ter ver-
nging van een leraar, die wegens ziekte langdurig afwe-
f zal zijn. Bij de inspectie voor het voortgezet onderwijs
I de school dispensatie moeten vragen om een niet vol-
'ig bevoegde leraar aan te mogen trekken.

Inspecteur De Groot voor het
Voortgezet Onderwijs in Sittard
zegt dat momenteel vooral leraren
economie vrijwel onvindbaar zijn:
'Begrijpelijk in een tijd van econo-
mische opleving. Bovendien neemt
de tendens bij leerlingen toe om met
het oog op vervolgstudies steeds
meer zogenaamde harde vakken in
het pakket op te nemen en dat bete-
kent dat het aantal uren dat per
school aan die vakken besteed moet
worden enorm stijgt.'
Ook pogingen van de Serviamdirec-
teur om via de Katholieke Leraren-
opleiding in Sittard aan een vervan-
ger te komen, hebben geen succes
opgeleverd. Het aantal studenten
dat de richting wiskunde kiest is
daar zeer beperkt. Sterker nog, de
helft van de 600 studenten zoekt het
in de expressieve vakken. Onder-
wijsinspecteur De Groot: 'Opnieuw
blijkt daaruit hoe moeilijk het is
aanbod op de vraag af te stemmen.
We hebben het ook gezien bij de op-
leidingen voor kleuterleidsters. Sig-
nalen uit de maatschappij hebben
gezorgd voor een zo abrupte terug-
loop van het aantal studenten dat
tijdelijk niet eens aan de normale
vraag beantwoord kan worden. Nu
blijkt dat de tendens bij de leerlin-
gen van VWO en HAVO groeit om
de harde vakken in het pakket te ne-
men, zal er steeds minder vraag ko-
men naar leraren tekenen en hand-
vaardigheid en juist voor die vak-
ken zijn nu veel studenten in oplei-
ding.'

Landelijk zijn al geruime tijd gele-
den de problemen gesignaleerd.
Volgens het Ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen speelt de-
zelfde problematiek in het tech-
nisch onderwijs waar gebrek be-
staat aan technisch geschoolde lera-
ren.

De HEAO in Sittard merkt duide-
lijk de tendens om via deze HBO-opleiding de kans op een baan tevergroten. Waren er verleden jaar700 aanmeldingen voor de diversestudierichtingen, totnutoe regi-streerde de school al meer dan 1000aspirant-studenten. De weten-schap dat vrijwel alle afgestudeer-den HEAO-ers totnutoe een baan
vonden, is aan dierun duidelijk de-
bet.

'Patiënten lijden geen schade'

Specialisten
Zuid-Limburg

ook in actie
HEERLEN - Ook de specialis-
ten die werken in de algemene
ziekenhuizen in Zuid-Limburg
hebben besloten mee te doen
aan de demonstratieve actie
van de Landelijke Specialisten
Vereniging tegen verlaging
van de tarieven. Maandag zul-
len de poliklinieken gesloten
zijn, behalve voor dringende
gevallen, en zullen geen opera-
ties worden verricht. De pa-
tiënten zullen van de actie geen
schade ondervinden, aldus een
woordvoerder van de LSV in
de regio. In de Oostelijke Mijn-
streek werken de specialisten
van De Wever Heerlen, Sint Jo-
zef Kerkrade, de Elzabethkli-
niek Heerlen en Sint Gregorius
Brunssum, broederlijk samen.

Met patiënten die voor maandag
een afspraak hebben en wier af-
spraak verschoven zal worden om-
dat er geen medische noodzaak is de
behandeling inderdaad maandag te
doen plaats vinden zal telefonisch
of schriftelijk contact worden opge-
nomen. De in de regio gevestigde
specialisten hebben tevens in de
kranten van vandaag een adverten-
tie geplaatst waarin zij het doel van
de actie verklaren.

Gisteren meldden wij reeds dat de
specialisten in het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht ook aan de actie
meedoen.

Volgens een woordvoerder van het
ministerie van Welzijn. Voll
zondheid en Cultuur is staatss.
taris Van der Reijden niet gelukkig
met de aangekondigde actie. Of' hij
zal ingrijpen hangt af van de \
ofde patiënten er nadeel van 01
vinden. Van der Reijden hee:
Tweede Kamer woensda.
zegd dat hij weer met de LS\
praten. Het is niet uitgesloten da
uitnodiging aan de LSV voor
gesprek nog voor maandag de deur
uitgaat.
De Nationale Ziekenhuisraad
(NZR) heeft acties van de specialis-
ten die de dienstverlening van die
ziekenhuizen verstoren afgewezen.
De NZR maakt zich ernstig zt
over de situatie die door de a
kan ontstaan. Hij vreest dat de
tinuïteit en de kwaliteit van di
tiëntenzorg - waarvoor de best
en directies van de ziekenht.
verantwoordelijk zijn - in gevaar
komen als overeenstemming tv:
kabinet en LSV over de specialis-
tentarieven uitblijft.
De Landelijke Vereniging van Art-
sen in Dienstverband (LAD) i
inmiddels niet alleen de aan^t
ten specialisten die bij algen
ziekenhuizen werken maar -ook de
specialisten in academische zieken-
huizen opgeroepen om aan de i
acties mee te doen. Wel waarschuwt
deLAD de specialisten in de a<.
mische ziekenhuizen dat ze (
voorzichtig moeten doen omdat
hun rechtspositie kwetsbaardi
dan die van artsen in loondien-
algemene ziekenhuizen.

% Dirk de Vroome maakte van zijn verblijf in het Roermondse
ziekenhuis een actiecentrum voor patiënten die wilden protes-
teren tegen de maandagse 'weekenddienst' van de specialisten.

Nederlander tweede man achter Chalupa

Generaal Berkhof
nieuwe chef-staf

Afcent-hoofdkwartier
Van onze verslaggevel

BRUNSSUM - De opperbevel-
hebber van de geallieerde
strijdkrachten in Centraal
Europa, generaal Leopold Cha-
lupa, heeft luitenant-generaal
Cornelis Berkhof van de (Ne-
derlandse) Koninlijke Land-!
macht benoemd tot chef-staf
van het hoofdkwartier in
Brunssum. Berkhof volgt per 1
februari de Belgische luite-
nant-generaal Henri Depoorter;
op, die na twee jaar Afcent
wordt overgeplaatst naar het!
NAVO-hoofdkwartier in Brus-1
sel. De nieuwbenoemde wordt-
in Brunssum de tweede man]
achter opperbevelhebber Cha-;,
lupa.

De geallieerde strijdkrachten
Centraal-Europa zijn belast met de'
verdediging van de bondsrepubliek'
Duitsland. Nederland en Belgu
commandant voert het bt
land- en luchtmachteenheden.
komstig uit zeven landen. Canada. 4

West-Duitsland. Luxemburg. Ne-
derland, België en de VS. Deze i
heden zijn uitgerust met kernraket-
ten voor de korte afstand, de Lance-
en de Hawk.

" Generaal C. Berkhof

Uitzondering
Hoewel die twee Limburgse perso-
neelsvertegenwoordigingen bij de
samenvoeging in december hun be-
staansrecht na één maand al weer
verloren, zullen ze als inspraakorga-
nen van het personeel voorshands
worden gehandhaafd. Vandaag zal
minister Korthals Altes de politie-
vakorganisaties voorstellen daar-
voor een uitzondering te maken op
de wettelijke voorschriften voor het
functioneren van dienstcommis-
sies. Die uitzondering komt er op
neer dat de twee nog maar kort be-
staande commissies met in totaal 26
zetels worden opgeheven en er een
nieuwe commissie met 13 zetels
voor in de plaats moet komen. Maar
voor onbepaalde tijd wil de minister
niettemin de bestaande situatie
handhaven.

Publikaties
Voordat de in Heerlen woonachl
generaal Berkhof naar Brun.v-
kwam was hij toegevoegd aan d<
deling wetenschappelijk onder,
van het Nederlands Instituut i

Buitenlandse Betrekkingen C
gendael in Den Haag, waar hij
voornamelijk bezighield met nu- 1

cleaire strategie, strategische ve
diging en wapenbeheersing,
heeft, naast velerlei andere pub
ties, onder meer een boek op zijn'
naam staan over het militair
bruik van de ruimte.
Vóór Clingendael bekleedde hij
schillende staffuncties. Hij voll
de zijn studie aan de Hogere K:
school en commandeerde
een pantserinfanteriebrigade.

Vrijdag 31 januari 1986 ♦15

„Voerendaalse
golfbaan is

geen attractie”
" Vervolg van pag. 1 "

Woordvoerder van de Rijkspolitie:
„Geloof in minister

gedaald tot nulpunt”
(ADVERTENTIE)

In het kader van de acties door de landelijke
specialistenvereniging in het conflict met de overheid,

hebben de medische specialisten van het St. Jansgasthuis te
Weert en het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond

a.s. maandag 3 februari weekenddienst.
Er worden dus geen polikliniek-spreekuren gehouden.

Medische staf St. Jansgasthuis Weert
Medische staf St. Laurentiusziekenhuis Roermond.

202733

" Vervolg van pag. 1 "



Afscheid
Per 1 februari verlaten drie 'oudge-
dienden' het Heerlense politiekorps
in verband met functioneel leeftijd-
sontslag. Het betreft hoofdagent

'. J.W. Zelis en de adjudanten J.A.M,
bonken en J.L. Weijnen. De heren
! hebben gemeen dat ze tijdens hun
"militaire diensttijd alle drie in het
toenmalige Nederlands-lndië ver-
toeven in verband met de politione-

; Ie acties aldaar. Na hun diensttijd
:'traden Zelis en Fonken op 1 augus-
tus 1948 in dienst van het Heerlens

-korps. Weijnen kwam de gelederen, op 1 februari 1956 versterken van-
uit het korps in Tilburg.
Hoofdagent Zelis is, met een korte
onderbreking bij de recherche,
.steeds werkzaam geweestbij de al-
gemene dienst, waarvan twintig

_
jaarbij de afdelingverkeer. De laat-r ;ste jarenkreeg hij bijzondere taken,: zoals de opleiding en begeleiding

'van verkeersbrigadiertjes en ouder-
■brigades. Ook gaf hij verkeersles
op scholen.

'Adjudant Fonken werkte op diverse

"'afdelingen en enkele jaren bij de
\ -Regionale Identificatiecentrale. Hij
'was verreweg het langst werkzaam: bij de afdeling verkeer en surveil-

" lance waar hij per 1 augustus 1984
"plaatsvervangend chef werd.

r -Adjudant Weijnen werkte kort bij de
afdeling surveillance en de reste-
rende circa 25 jaar bij de afdeling

JfJecherche. Per 1 december 1984
ijwerd hij belast' met de dagelijkseleiding van de bijzondere recher-
che.
De heren Zelis en Fonken hebben

.^inmiddels op informele wijze af-
*scheid genomen van collega's. Ad-
judantWeijnen zal vandaag tijdens
*een ook voor niet-korpsleden toe-
gankelijke receptie om vijf uur af-

scheid nemen.

» " Hoofdagent W. Zelis " Adjudant J. Fonken " Adjudant J. Weijnen

Per Person
Jubileum
Op donderdag 9 januari was het 25
jaar geleden dat mevrouw M. van
der Velden-van Zeijl als secreta-
resse in dienst trad bij Dr. Oomers
van de Vroedvrouwenschool in
Heerlen. Deze functie vervulde zij
10 jaar lang. Daarna werd zij recep-
tioniste van de polikliniek. "Het bestuur van de R.K. Vereniging
Moederschapszorg biedt mevrouw
Van der Velden-van Zeijl vandaag,
vrijdag, om 10 uur een receptie aan
op het adres Zandweg 180 in Heer-
len.

Hoogleraar
De heer mr. ir. J.L.G. Henssen, ge-
boren te Bocholtz, is benoemd tot
hoogleraar van de postacademiale
opleiding in landinformatiesyste-
men. Deze opleiding vindt plaats in
samenwerking tussen het Interna-
tional Institute for Aerospace Sur-
vey and Earth Sciences en de
Technische Hogeschool in Delft.

Pastoor
Zaterdag neemt Bocholtz afscheid
van pastoor Delissen die met eme-
ritaat gaat. Dat gebeurt om 19uur in
de parochiekerk, waaraan de Ko-
ninklijk Erkende Fanfare St. Cecilia
en zangkoor Morgenzang hun me-
dewerking verlenen.

Burgemeester onthultfeondag 'Muzenboog'

Eerst exposities in
nieuwe stadsgalerij

HEERLEN - Burgemeester J. Reij-
I nen van Heerlen opent aanstaande
zondag om 12.00 de tentoonstelling

■ met schilderijen van de Heerlense
kunstenaar Frans Nols in de zo-
juist gereedgekomen Stadsgalerij.
Direct na die officiële gebeurtenis
volgt de onthulling van de 'Muzen-
boog' op het binnenhof van het
complex waarna de nieuwe Cen-
trale Bibliotheek en Stadsgalerij
open dag houden.
pc officiële opening van het com-
plete nieuwe complex aan het Raad-
huisplein zal woensdag 5 maart
door minister L. Brinkman van
\yVC gebeuren." Vanaf maandag zijn

i de bieb en de stadsgalerij echter al

opengesteld voor het publiek.

De Heerlense tentoonstelling van
de in 1972 overleden kunstenaar
Frans Nols duurt tot 31 maart en is
dagelijks geopend van 12.00 tot
17.00 uur en in de weekenden van
14.00 tot 17.00 uur. Gelijktijdig met
de tentoonstelling van schilderijen
van Nols in Heerlen, toont galerie
'De Blauwe Olifant' inKasteel Eren-
stein in Kerkrade werken van de
Heerlense kunstenaar op papier.
Deze expositie wordt eveneens zon-
dag geopend en wel om 15.00 uur
door de zoon van de kunstenaar; Ar-
thur Nols. Deze loopt tot 16 maart
en is zaterdag en zondags van 14.00
tot 17.00 uur geopend.

Aadde Haas
Naast de tentoonstelling van Frans
Nols begint zondag tevens in de bo-
venzaal van het Heerlense mu-
seum een tentoonstelling gewijd
aan de wandschilderingen die Aad
de Haas in de kapel van het voor-
malige St. Jozefziekenhuis in Heer-
len aanbracht. Vóór de sloop van
dekapel in 1970 werd van die schil-
deringen in opdracht van de ge-
meente een fotografische docu-
mentatie gemaakt door de foto-
graafFrans Lahaye.

RECTIFICATIE
:SCHAESBERG - In de krant van
'gisteren stond een foto afgedrukt
.en een redactioneel stukje over de
«begrafenis van het echtpaar Em-
merink uit Schaesberg dat elf da-
gen geleden bij een vliegtuigonge-
luk boven Guatemala om het le-
ven kwam. Abusievelijk werd ge-
meld dat de heer Emmerink 79
'jaar oud was en zijn echtgenote
"'69. Dat moet zijn: respectievelijk:
69 en 59.

Parelorde
De zeventiende Parelorde van
Brunssum is dit jaar toegekend
aan Leo van Santen uit de Con-
stantijn Huygenstraat 82 in de wijk
Langeberg. Een onderscheiding
die elk jaar door de carnavalsraad
wordt uitgereikt aan een persoon
die zich op een bijzondere manier
verdienstelijk heeft gemaakt voor
de gemeenschap Brunssum.
De verdiensten van Leo van Santen
liggen in hoofdzaak op het cultureel-
maatschappelijk en muzikaal terrein
en zijn vele vrijwillige functies die hij
bekleed: o.m. fanfare St. Barbara,
Mandolinevereniging De Troubadour,
waar hij voorzitter van is, de St. Maar-
tensfeesten en het voorzitterschap
van de Vriendenkring Verpleeghuis
Schuttershof en organisator van di-
verse festiviteiten. Leo van Santen
heeft zijn eigen persoon geheel aan
de kant gezet om anderen plezier in
het leven te geven en daarbij heeft hij
tevens de humor gediend, zodat hij
volgens de carnavalsraad in aanmer-
king komt voor deze onderscheiding.
„Hij is een drijvende kracht in het ver-
enigingsleven", aldus voorzitter Jan
Wijers van de carnavalsraad. Het uit-
reiken van de Parelorde valt samen
met de sleuteloverdracht aan de
stadsprins door burgemeester Hoog-
land ten gemeentehuize op carna-
valszaterdag.

" De stadsprins van Brunssum introduceert de nieuwepareldrager
Leo van Santen.

De Geete
Zondag as. houdt carnavalsvereni-
ging De Geete uit de Groenstraat in
gemeenschapshuis 't Ströatje de be-
kende kindermiddag. Er wordt voor-
namelijk door kinderen opgetreden:
dansmariekes Diana Bitter en Corina
Heynen, danspaar Manuele Schmitz
en John Bitter en dans- en showgroep
't Ströatje. Die middag wordt ook de
nieuwe jeugdprins geproclameerd.
Voor de muziek zorgt disejockey Jos
Haan en De Sjpasskapel. De entree
bedraagt voor kinderen twee gulden
en voor volwassenen drie gulden.

Groet Neuehage
Stadsprins Ton I van Landgraaf, dit
jaar geleverd door carnavalsvereni-
ging Groet Neuehage zal donderdag
6 en vrijdag 7 februari diverse aktivi-
teiten in Landgraaf bezoeken. Zo is hij
te gast bij enkele scholen en bij een
jeugdzitting.Zaterdag 8 februari vindt
de sleuteloverdracht plaats. Om
13.30 uur zullen alle carnavalsvereni-
gingenvan Landgraaf onder muzikale

begeleiding naar het Bestuurscen-
trum trekken, waar burgemeester
Coenders de sleutel van Landgraaf
voor de drie dolle dagen overdraagd
aan Ton I. Om 20.11 uur is er dan in 't
Sjpaans Kentje groot bal. Woensdag
5 februari is er om 14.11 uur een
groot gecostumeerd kinderbal.

De Winkbülle
De Heerlense carnavalsvereniging
De Winkbülle laat weten dat het kof-
fieconcert van de Klumpkes Blumkes
getiteld 'Vastelaovesvreug', zondag
as. in de Stadsschouwburg, niet door
haar georganiseerd wordt. Abusieve-
lijk was dit evenement op de agenda
van De Winkbülle terecht gekomen.
Ook is niet juist doorgegeven dat de
bezoekers aan dat concert gratis toe-
gang hebben voor de kinderzitting,
die 's middags in de schouwburg
plaatsvindt.

Kakert Alaaf
Ruim 20 jaar Is de Kakert in Schaes-
berg verstoken gebleven van carna-
val. Dit jaaris echter de carnavalsver-
eniging Kakert Alaaf opgericht. Alle
aktiviteiten vinden plaats in café
'Oude Kakert' aan de Moltweg 37. Za-
terdag as. is er vanaf 13.30 uur een
jeugdmiddagmet proclamatie van de
jeugdprins.Vrijdag 7 februari is er een
auw wieverbal, zaterdag 8 februari
een prinsebal en dinsdag 12 februari
pyjama-bal. Tot prins is uitgeroepen
Desiree I, die geassisteerd wordt
door prinses Corrie I.

" Prins Desiree I en prinses
Corrie I van Kakert Alaaf.

Voor nieuw verenigingsgebouw in Nieuwenhagen

Jong Nederland krijgt
145.000 gnlden van WVC

NIEUWENHAGEN - Jong Nederland uit Nieuwenhagen
heeft van het ministerie van WVC een subsidie van 145.000
gulden gekregen voor een nieuw clubhuis. Al jaren was de
vereniging in de weer om een nieuw onderkomen te realise-
ren, maar steeds tevergeefs. Door de toekenning van de sub-
sidie is het plan echter in een stroomversnelling gekomen.
Met de gemeente wordt naarstig gezocht naar een geschikte
lokatie. Ook is al een architect bezig met het ontwerpen van
het gebouw.

De jeugdvereniging Jong Neder-
land heeft in zijn 40-jarig bestaan
steeds te kampen gehad met huis-
vestingsproblemen. In 1944 tijdens
de oprichting werd het zaaltje van
de toenmaligekapelanie aan de Röt-
scherweg betrokken. Daarna ver-
huisde men regelmatig van het ene
leegstaande pand naar het andere.
In 1958 werd zelfs een houten on-
derkomen gebouwd aan de Theodo-
lindestraat. In 1976 moest Jong Ne-
derland daar echter wijken voor de
woningbouw. Sindsdien wordt ge-
bruik gemaakt van een kelderruim-
te onder het sociaal centrum De
Beute aan de Wilhelminastraat. De
ongunstige ligging, regelmatige wa-
teroverlast, het gemis van daglicht,
de slechte ventilatie en het ontbre-
ken van een buitenterrein maken
een optimaal functioneren echter
moeilijk. Daarom is het bestuur van
de vereniging doorlopend op zoek
geweest naar een geschiktere ac-
commodatie.

Plan
Toen in 1984 het ministerie van
WVC samen met de Stichting Vak-

opleiding Bouwbedrijf het inves-
teringsplan 'Jongeren bouwen
voor jongeren' lanceerde, trok
Jong Nederland aan de bel. Het
plan heeft als doel om jonge, werk-
loze bouwvakkers een gedegen op-
leiding te bezorgen en met de sub-
sidie jeugd- en jongerencentra in
het vrijwilligerswerk te realise-
ren.

De gemeente bood direkt alle mede-
werking bij de subsidieaanvraag.
Het college van B en W besloot om
in principe medewerking te verle-
nen aan de totstandkoming van een
nieuw clubhuis voor Jong Neder-
land in de wijk Hoefveld. Het pand
zal naar verwachting 250.000 gulden
gaan kosten, waardoor de vereni-
ging zelf nog een gat van 100.000
gulden moet dichten. Naast een ge-
meentelijke subsidie zal ook voor
een-bijdrage aangeklopt worden bij
het Nationaal Jeugdfonds 'Jantje
Beton' en het Koningin Juliana-
fónds. Waarschijnlijk kunnen bij de
bouw vijf of zes werkloze bouwvak-
kers uit Landgraaf aan het werk
worden gezet.

Kandidatenlijst beïnvloed door ongeldige stemmen

Palmen dwingt Brunssumse
CDA-leden tot herstemming

BRUNSSUM - Op aandrang van
'CDA-dissident' Jo Palmen zullen
de Brunssumse CDA-leden zater-
dag opnieuw de kandidatenlijst
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen vast moeten stellen.
Volgens dit raadslid is de eerste
stemming ongeldig, omdat maar
liefst tien procent van de aanwezi-
gen volgens de statuten hun stem
niet hadden mogen uitbrengen.
Een zaak waarover hij het provin-
ciaal en het landelijk partijbe-
stuur inlichtte. Op last van het
CDA-hoofdbestuur heeft de Bruns-
sumse afdeling een nieuwe leden-
vergadering belegd.

Palmen stelt met zijn protest een ze-
kere 'onvrede' over de wijze waarop
de stemming was verlopen te willen
uiten. „De heren van het bestuur
zwaaien regelmatig met de statuten,
maar zelf hoeven ze zich blijkbaar
niet aan de regels te houden. Dat tij-
dens deze ledenvergadering een
aanzienlijk aantal 'supporters' aan-
treden die nog maar net CDA-lid
zijn vind ik een zeer onverkwikke-
lijkezaak. Ook al zal dit protest voor
mij zaterdag waarschijnlijk ave-
rechts werken, toch meen ik dat
déze gang van zaken niet door de
beugel kan".

Schoonheidsfoutje
Voorzitter Dré Adams van het
Brunssumse CDA-bestuur beves-
tigde gisteren dat uit de compute-
ruitdraai is gebleken dat inder-
daad twee van de in totaal 42 aan-
wezige leden minder dan de ver-
plichte acht weken lid waren.

„Hier is echter beslist geen sprake
geweest van fraude, maar eerder
van een schoonheidsfoutje. Pal-
men laat zich in deze leiden door
de letter van de wet, en niet door
de geest ervan. Dat is zijn goed
recht, al denk ik niet dat deze actie
voor Palmen zelf positief zal uit-
pakken".
„Niet alleen bleek een van de 'illega-
le' stemmen opPalmen te zijn uitge-
bracht, bovendien worden dit soort
acties door de leden doorgaans niet
echt gewaardeerd", aldus Adams.
„Na de motie van afkeuring die Pal-
men vorige week tegen wethouder
Krocké indiende hebben verschil-
lende leden ons zelfs verzocht Pal-
men te royeren. Wij denken er abso-
luut niet aan aan dat verzoek te vol-
doen, maar het zegt natuurlijk wel
iets over de sfeer die er nu ont-staan
is".
De ledenvergadering zal morgen
om 13.30 in zaal Concordia plaats-
vinden.

oostelijke mijnstreek

Der dokter in der sjtreeb
tl Der Blommekoeëls Neëres woar

als klinge jong al inne sjauter. Jid-
dèrinne hooi heë vuur der jèk.Döks

I wos me nit of heë dat meenet of
7 datte der kuusj der mit aafjoof. Als~ leeësjong in de koalewesj aa-je-
',vange, jong heë mit achtsing joar
■ noan koel in. Wail heë ummer bij
"■■ zieng vrung 't jruëtste moelwerk

hauw en zaat wie jet jedoa moeët
weëde, woar 't tse vuurzieë dat heë
in koel ing eenste rol zou sjpille.
Heë jong noa de Bergsjoeël in
Heële en woar inne fliessieje sjtoe-, .dent.

!..ln de koel versjtong heë óch zie.| werk, 't woar inne jantse en jidderin-
i ne wós wat me an 'm hauw. Heë
-" bloof evvel inne komieker, woamtt
"'me döks hatsliech laache koeët.
","Och wie heë sjtiejer woar hoalete

* nog jeerjèkke tuën oes. Ins wie heë

" ,nog naatsjtiejer woar, hauw heë

~ inne honk, deë 'm noajelofe woar,

mit noan koel op braat. Mit jet muite
hauwe dat deer in 't kleijersjaaf van
der Sjtriechiezers Hennes jeduit. 't
Woar jee wónger dat der enne
honk, deë de jantse sjiechópjesj-
losse hauw jezèse, wus woar en
der Hennes noa de keel sjprong,
wie deë harmloos 't sjaaf opmaa-
chet. Deë sjrók ziech bauw doeëd
en koeët de ieëtsjte tsing minute
nüks mieë zage. Wie der Hennes
bij de zieng koam, woar der honk al
uwer alle berje.
Wail der Neeres inne jouwe fach-
man woar kroog heë ummer de lès-
tiegste sjtrebe. Heë hooi dan óch
mit 't werk nit der jèk aaf en wiezet
de lü drop wie me zicher koeët wir-
ke urn ónvel tse vuurkome. De lü
woare óch jód tse sjpreche uwer
der sjtiejer, deë ummer mit inne jou-
we roadsjlaag 't sjwoar werk ainfa-
cher maachet. Der Neeres kroog
inne sjtreeb op de tswaihónged me-

ter zoal bij sjaat tswai en zivvetsieg
in abtailoeng drei. In Öie tsiet woare
tsemliech Hollender in de koel, wail
doa veuel jèld tse verdene woar.
Der Sjtópnolds Martien, deë van 't
zelfde kalieber woar wie der Nee-
res, ummer vuur ing jèkheed tse
vinge, woar in der sjtreeb der vuur-
man. In de koel woar de jewunde
dat de lü, vuurdatse der sjtreeb in-
jonge, op de sjtrèk nog ing bóttram
ose. Wie ze doa zose, zaat inne van
de Hollender datte sjreklieje pieng
in haos hai. Heë vroaget der Nee-
res e brifje vuur oes tse vare, heë
wuër nit 'm sjtand vuur tse wirke.
„Jong", zaat der Neeres, „wenste
jeer inne bong haits, dan los diech 't
ieëtsj mar ms óngerzukke durch der
Martien, dcc hat vruijer vuur dokter
jelieërt."
Der Hollender jong jods-jetrui noa
der Martien, deë beraits an der
sjtreeb woar en vertsellet 'm wat los
woar. Der Martien wós direk woa
der haas huppet, sjnappet ziech
inne bouwkiel óp der pos en zaat an
der Hollender: „Dan doch der mónk
mar ms óp."
Zoeë jezaat, zoeë jedoa. Der Mar-
tien laat 'm der bouwkiel óp de
tsong en zaat: „Zag ms aaa."
„Aaa", zaat der Hollender. Der Mar-
tien sjienget mit zieng koplamp der
jong in de keel en zaat: „Mam Jod,
datziet erbermliech oes en doe has

óch nog inne sjtinke oam derbij.
Sjtiejer, sjrief der jong jauw inne
bong, deëhat inne sjwoare angsjie-
na. Ameng sjtikte de lü oes de ab-
tailoeng allemoal aa."
Der sjtiejer sjrievet der bong oes en

der jong houwet aaf óp der sjaat aa.
Noaderhanks hoeët der Neeres,
dat der jong ziech oavenóp in de
verbanksboet nit hauw wille losse
óngerzukke, den der dokter in ab-
tailoeng drei hauw dat al jedoa. Deë

hauw jekonsjtateerd dat heë inne
sjwoare angsjiena hauw en doabij
óch nog erbermliech oes der haos
sjtónk.

THEI SMEETS

" Der Neeres als leeës-jong tusje zieng kammerade, wie heë in de koalewèsj aavong.

WEEKEND
AGENDA

De avond-.weekend- en zoJ
diensten beginnen op vrijdagal
en eindigen de volgende week,
dagochtend om 8.30 uur.

APOTHEKEN
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711
HEERLEN. Zaterdagdienst vai
tot 18.00 uur De Hesselle, Bor
25 S 719545. Nachtdienst He
baan, Caumerboord 31 S 4126
Heerlerheide, Corneliusplein
211377.
LANDGRAAF. Apotheek Nieu
hagen, Bernhardstraat 52 S 31
Zaterdag van 8.30 tot 18 uur.
spoedgevallen dag en nacht
opend. Alle andere apotheken
Landgraaf zijn zaterdag geo
van 10 tot 13 uur.
KERKRADE - EIJGELSHO 1

Schönefeld, Hoofdstraat 2, Xe
de-Oost S 452523.
KERKRADE-WEST. Kerk
West, Akerstraat 79 S 415440.
spoedgevallen dag en nacht
opend. Snijders, Kampstraat 11
420777. Dag en nacht geopend.
BLEIJERHEIDE. Bleijerh
Bleijerheidestraat 52, S 4609231
terdag van 10.30 tot 16 uur en I
dagvan 12 tot 13 uur en van 181|
uur. Voor spoedgevallen dag
nacht geopend.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. V
ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel
S 441100. Zaterdag van 11 tot 15
en van 22 tot 22.30 uur. Zondag
13.30 tot 15 uur en van 22 tot 5
uur.
HOENSBROEK. Voor spoedgi
len TIGH S 711400.
NUTH. Voor spoedgevallen e
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en w
einddiensten van artsen, tanc
sen, apothekers en het Grc
Kruis.)

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst v
spoedgevallen zaterdag en zon
van 7 tot 23 uur en tijdens werk
gen van 19 tot 23 uur S 711400.
BOCHOLTZ. Wachtdienst v
spoedgevallen, zaterdag en zone
S 441500.
SIMPELVELD. Wachtdienst v
spoedgevallen, zaterdag en zone
S 441500. Voor spoedgevallen
wijkverpleging 441587.
BRUNSSUM-SCHINVELD-JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoed
vallen, zaterdag en zondag,
259090.
HOENSBROEK-MERKELBEEt
BINGELRADE. Weekend
avonddienst voor spoedgevallen
212044, gezondheidscentrum
214821.
KERKRADE. Voor spoedgeval
is de dienstdoende verpleegkui
ge bereikbaar onder S 452095.
EYGELSHOVEN-LANDGRAAF
Weekenddienst S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgeval!
TIGH (brandweercentrale) bellen
711400.
BRUNSSUM-HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisaj
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spos
gevallen eigen huisarts bellen, i
SCHIMMERT. Voor spoedgeval)
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterd
12 uur vlg. telefoonbeantwoord
van eigen huisarts. Van zaterdag'
uur tot zondagmorgen 10 uur v
verling, Hoofdstraat 4 S 452176'
van zondag 10 uur tot maandagm'
gen 8 uur Hanssenj, B. Pothastrt
28 S 452879.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Scï
en, Schoolstraat 43, Bocholtz
441213.
SCHAESBERG. Van zaterdag 0
tot 24.00 uur Pieck, Pasweg 97
311322. en van zondag 0.00 uur
24.00 uur Ypenburg, Lichtenberg
straat 32 S 322072
ÜBACH over WORMS-NIEUWÉ
HAGEN. Van zaterdag 12 tot z(
dag 24 uur Snijders, Heigank 1
Nieuwenhagen S 311515.
VOERENDAAL. Praktijk Rai
huisplein 4 S 753366.

TANDARTSEN
HEERLEN-HULSBERG-VOE- F
RENDAAL. Heynen, ParallelwfZuid 70, Hulsberg S 04405-21»
(TIGH S 711400)
KERKRADE-ÜBACH OVËf
WORMS-SCHAESBERG-NIEU-
WENHAGEN-EIJGELSHOVEN. ■Eede, Lotersbergweg 28, Schaeï
berg S 315955. Spreekuur van lli
tot 12.00 uur en van 17 tot 17.30 uufSIMPELVELD-BOCHOLTZ-GUL-
PEN-VAALS-WIJLRE-WITTEM.
Cremers, Schoolstraat 47, Boeholt
S 441236. Spreekuur van 12.30 t<
13.00 uur.
BRUNSSUM-SCHINVELD-NUTH
HOENSBROEK-SCHINNEN. V.<*
Werf, Douvenderweg 19, Oirsbed
S 04492-2039. Spreekuur van 11.31
tot 12 uur en van 17.30 tot 18 uur. i

SOS-HULPDIENST
HULPDIENST SOS, dag en nacH
bereikbaar, S 719999.
Acute hulppost Welterhof HeerleJ1
24 uur bereikbaar, S 718180.
Patiënten gezondheidszorg Hoen*
broek-Noord kunnen dag en nacl>
bellen, S 214821.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.
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Limburgs Dagblad sport Moser start in Amstel Gold Race
HEERLEN/ROTTERDAM - Francesco Mo-
ser start op 26 april in de Amstel Gold Race,
die met medewerking van het LIMBURGS
DAGBLAD wordt georganiseerd. Start in
Heerlen, finish in Meerssen. De organisato-
ren kwamen na de door Moser (met Clark
als koppelgenoot) gewonnen zesdaagse van
Rotterdam, met de Italiaan tot overeen-
stemming. Moser wordt omringd door ze-

ven ploegmakkers
Voor de werelduurrecordhouder wordt het
de derde start in de Nederlandse klassieker.

Hij was er voor het laatst in 1978. Moser ein-
digde toen als tweede achter Jan Raas. Na
afloop had hij veel kritiek. 'Nederlandse
renners', aldus toen de woedende Moser,
'kunnen ongestraft in de zuiging van moto-

ren en auto's rijden en de buitenlanders
werden benadeeld. Hij weigerder overi-
gens een verklaring te geven voor het
vreemderijgedrag van zijn ploegleider, die
destijds voor taferelen zorgde waardoor
Kuiper, Raas, Zoetemelk en de andere kop-
loper, Freddy Maertens, bijna ten val kwa-
men.

Licht herstel Nederlandse grootmeesters

NigelShort
alleenheerser

WIJK AAN ZEE- Nigel Short is weer alleen
op kop in het Hoogovenstoernooi. De En-
gelsman won gisteren in de elfde ronde na
een reeks remises weer eens.Hij versloeg de
Amerikaan De Firmian en zag zijn naaste
concurrent Ljubojevic een „afspraakremi-
se" schuiven met zijn landgenoot Nikolic.
Johnvan der Wiel kreeg, als beste Nederlan-
der, gezelschap van Genna Sosonko. De Lei-
denaarprobeerde in de tweede zitting tegen
Tsjernin tevergeefs een toreneindspel met
een pion meer in winst om te zetten. Soson-
ko versloeg de Engelsman Hodgson.

Van der Wiel probeerde nu eens een partij op posi-
tionele gronden te winnen. Daar bleek Tsjernin
echter wel tegen bestand. Na negentien zetten ver-
scheen er al een eindspel op het bord, dat de Rus
enkele zetten later tot een remisebod bracht. Van
der Wiel schudde echter het hoofd, maar moest na
een uur in de tweede zitting toch berusten in remi-

Ljubojevic kwam na anderhalf uur op de dertien-
de zet een „verdachte" remise overeen met Niko-
lic. Er kwam een veelbelovende vechtstelling op
het bord, waarin de met wit spelende Nikolic de
overhand dreigde te krijgen. Plotseling werd ech-
ter tot remise besloten. „Als dat geen afgesproken
werk is, dan weet ik het niet meer", alduseen ver-
ontwaardigde commentator Lex Jongsma.
Seirawan koos Hans Ree als zijn eerste slachtof-
fer. De Amerikaan probeerde de avond tevoren
het verzet van Hellers tevergeefs te breken. „Ik
schijn hier niet te mogen winnen", klaagde Sei-
rawan toen hij weer niet verder danremise was
gekomen. Ree bood zich donderdag uiteraard
niet willoos als zijn eerste scalp aan. Maar toch
miste het spel van de Amsterdammer ook nu
weer elke overtuiging. Seirawan kwam vrij ge-
makkelijk beter te staan, won een pion en in
Ree's tijd- en tevens doodsnoodnog één.

Grootmeestergroep A, elfde ronde:Van derWiel (Ned) - Tsjernin (Sov) 1/2-1/2, Van der Sterren

(Ned) - Hübner (Brd) 0-1, Seirawan (VSt) - Ree (Ned) 1-0
Hort (BRD) - Hellers (Zwe) 1-0, Sosonko (Ned) - Hodgsor
(GBR) 1-0, Nikolic (JSI) - Ljubojevic (JSI) 1/2 - 1/2, De Fir-
mian (VSt) - Short (GBr) 0-1.
De stand: 1. Short 8 punten; 2. Ljubojevic 7,5; 3. Hübner,
Nikolic, Van der Wiel en Sosonko 6,5; 7. Hort en Tsjernin
5,5; 9. Hodgson 5 en 1 afg.; 10.Seirawan 5; 11. Van der Ster-
ren 4,5; 12. De Firmian 3 en 1 afg.; 13.Ree en Hellers 3.
Grootmeestergroep B: Braga (Ita) - Ivkov (JSI) 1-0 Jeroen
Piket (Ned) - Douven 1-0, Kuijf (Ned) - Blees (Ned) 1-0 Pol-
gar (Hon) - Cuijpers (Ned) 1-0 Garcia Palermo (Arg) - Da-
vies (GBr) 1/2 - 1/2 Marcel Piket (Ned) - Hulak (JSI) 0-1.
De stand: 1. J.Piket 7 punten; 2. Hulak 6,5; 3. M. Piket 6; 4.
Kuijf 5,5; 5. Douven en Braga 4,5 en 1 afg.; 7. Ivkov 4,5; 8.
Garcia-Palermo en Polgar 3,5; 10. Cuijpers 3; 11. Davies
2,5; 12. Blees 2.

" Nigel Short, na zijn winst weer alleen
aan de leiding.

Anderlecht-vedette: 'Mexico moet sportief hoogtepunt worden'

Scifo-parade
in Brunssum

Van onze medewerker IVO OP DEN CAMP

- Enzo Scifo is een vedette. Dat bleek gisteren
if*dermaal tijdens de vriendschappelijke ontmoeting tussen
(&h Afcentteam en het Belgisch Militair Elftal, waar de 19-ja-
"ge Anderlechtspeler deel van uitmaakt. De ruim 500 toe-

op het Afcent-complex hadden slechts oog voor
speler: Enzo Scifo. Toen de Belg van Italiaanse afkomst

radens de tweede helft werd vervangen, was dat voor het pu-
bliek het sein de verrichtingen op het veld te laten voor watte waren. Scifo was er immers niet meer bij. Dat de Belgische
Militairen uiteindelijk niet 7-2 wonnen was ook voor hen'terder niet van belang.

-te spelbepaler van Anderlecht
1 een stormachtige carrière ach-„ 'f de rug. Twee jaargeledenwashij
°lslagen onbekend; inmiddels
*eft Scifo een wereldwijde faam

De eerste maal dat hij.e aandacht op zich vestigde was in
,irUssel tijdens het Europacup-duel

Scifo stond
jfa de basis van de verpletterende
T2overwinning op zijn toenmalige
fldgenoten.

" Handtekeningenjagers belagen Enzo Scifo in Brunssum. Niet elke dag kan er een deelnemer
aan het wereldkampioenschap worden bewonderd. Foto: FRANS rade

Aanwinst
|.-or de voetballiefhebbers in Bel-
fé was zijn presteren in elk geval

zo snel mogelijk te zoe-;eh naar mogelijkheden Scifo nog
°or de Europese kampioenschap-en in Frankrijk te naturaliseren tot
*Idgenoot. Guy Thijs, deBelgische

zag in de jeugdigemid-
een ideale aanwinst voor

'Ih door omkoopschandalen sterk
"tgedunde selectie. Aldus ge-
chiedde, waarna Scifo zijn nieuwe
atidgenoten niet teleurstelde in het

hem gestelde vertrouwen. De net
;* jaar geworden spelverdeler was
lé revelatie van het EK.
y Anderlecht, dat het talent voor
*h schijntje wegplukte bij La Lou-
tere, was Scifo inmiddels onmis-
*ar. Onder Pol van Himst brak hij
'efinitief door. 'Mister Anderlecht'Jjoest echter onlangs het veld rui-
den ten faveure van Arie Haan.
'oor Enzo Scifo betekende dat een
'ele omschakeling.

had niet gedacht dat er zoveel
gr°u veranderen", bekent hij. „Pol
Tan Himst was een heer op en naast
M. veld. Hij stond ook duidelijk bo-egen de groep. Arie Haan staat meer

de spelers. Hij weet de groep,

die voetbaltechnisch natuurlijk
meer dan genoegin huis heeft, beter
te stimuleren. Dat lukte Pol vanHimst niet meer".

Anderlecht heeft de komende we-ken een aantal belangrijke wed-
strijden voor de boeg. In de natio-
nale competitie mogen de Brusse-
laars geen punt verliezen, anderszou de achterstand op concurrent
Club Brugge wel eens te grootkun-nen worden. Niet alleen het lands-kampioenschap is echter een must;ook de verovering van de EuropaCup staat hoog in het vaandel ge-schreven bij Anderlecht.
„Inderdaad", zegt Scifo. „Het is zaakbeide prijzen binnente halen. Dat is
onze opdracht dit seizoen We heb-ben twee verliespunten meer danClub Brugge, maar diekloofmoet te

overbruggen zijn. Speltechnisch
hebben wij duidelijk meer in huis
danBrugge. In de Europa Cup heb-
ben we het niet getroffen. We ont-
moeten in dit vroege stadium al
Bayern München. Die had ik na-
tuurlijk liever in de finale pas als te-
genstander ontmoet. Maar we wil-
len nu eenmaal twee prijzen in huis
halen, dus moeten we de Duitsers
verslaan".

Regisseur
Enzo Scifo is sinds het EK in Frank-
rijk een vaste kracht in het nationale
team van Guy Thijs, die de donkere
middenveldergraag als de regisseur
ziet. De beslissende wedstrijden
voor het vliegticket naar Mexico te-
gen Nederland moest hij laten
schieten vanwege een blessure,
maar in Mexico zal hij er zeker bij
zijn.

„Ik denk dat ik in Mexico inder-
daad die regisseur van het elftal
kan worden, zoals meneer Thijs
dat graag ziet. Het klimaat in Me-
xico brengt met zich mee, dat al-
leen de technisch begaafde spelers
goed uit de voeten komen. Met
kracht alleen kun je het daar niet
redden. Dat is dus in mijn voor-
deel, want ik moet het hebben van
mijn techniek. Ik zie Mexico wel
zitten. Dat zou wel eens een hoog-
tepunt voor mij kunnen worden".

Maertens wil
Luxemburgse
nationaliteit
b Van onze sportredactie- Oud-wereldkampioen

,£*"eddy Maertens en enkele andere
Belgische renners, die nog geen
/Ponsor hebben, overwegen de Lu-
xemburgse nationaliteit aan te
'j^agen. Zij kunnen dan in een wit-
'e trui, waaruit blijkt dat ze als in-
dividueel rijden, toch aan de start. y^n Belgische eendagswedstrijden
Jomen. Als Belg of Nederlander is

' 'it voor niet-gesponsorde profs on-
mogelijk, omdat de wielerbonden
*an beide landen alleen proflicen-
l,es verstrekken aan renners die
en privé-sponsor hebben of dee-

'litmaken van een merkenploeg.

JOOP ZOETEMELK 60 MILLE RIJKER
" Joop Zoetemelk is 60.000 gulden rijker gewor-
den. In het bekende Parijse cabaret Lido werd hem
dat bedrag overhandigd als winnaar van de Super
Exploit 1985, een jaarklassement dat gefinancierd
wordt door de schatrijke onroerendgoedgigantGuy Merlin. Bernard Hinault, die de tweede prijs
kreeg, sleepte 40.000 gulden in de wacht en Scan
Kelly, de nummer drie, was nog goed voor 20 mille.
Het Super Exploit-klassement wordt door twintig

vooraanstaande Franse sportjournalisten samen-
gesteld. Zoetemelk had de uitverkiezing vooral te
danken aan het winnen van deregenboogtrui. Hen-
nie Kuiper was ook present op het glitter- en gla-
mourfeest in Parijs. Zijn triomf in Milaan-Sanremo
leverde Kuiper in de Super Exploit nog 4.000 gul-
den op. Op de foto poseren (vlnr) Bernard Hinault,
Joop Zoetemelk en Scan Kelly met hun Merlintro-
feeën in het Lido.

Belgische voetbalbeker
BRUSSEL- De loting voor de
kwart-finales van het toernooi om
de Belgische voetbalbeker (1 of 2
maart en 26 maart), had het vol-
gende resultaat: Club Brugge -
Lierse SK, Standard Luik - Cerkel
Brugge, Beerschot - KV Mechelen
en Francs Boraing - Seraing.

SPORT KORT
Wim van Hanegem
weg bij Feyenoord
ROTTERDAM - Wim van Hane-
gem zal het komende seizoen
geen deel meer uitmaken van de
technische staf van Feyenoord.
Het bestuur van de Rotterdamse
eredivisdieclub heeft donderdag
bekendgemaakt het contract
met Van Hanegem niet te zullen
verlengen. De technische leiding
zal met ingangvan 1 juli van dit
jaar in handen zijn van hoofd-
coach Rinus Israël en assistent
Wim Jansen.

Gusztav Sebes
overleden
BOEDAPEST - Gusztav Sebes,
trainer van het „grote" Hon-
gaarse elftal uit de jaren vijftig,
is gisteren, enkele dagen na zijn
tachtigste verjaardag, in Boeda-
pest overleden. Sebes was van
1945 tot 1956 trainer van de na-
tionale ploeg, nadat hij zelf had
gespeeld bij Haladas, Vasas,
MTK en Billancourt in Frank-
rijk. Onder zijn leiding werd
Hongarije Olympisch voetbal-
kampioen in 1952, versloeg En-
geland op Wembley een jaar la-
ter met 6-3 en verloor de finale
van het wereldkampioensch ap
1954 tegen West-Duitsland, na,
een voorsprong van 2-0, met 2-3.
Die nederlaag werd het begin
van het einde van zijn trainers-
loopbaan. Twee jaar later ver-
ving de voetbalbond zijn coach
onder de druk van de publieke
opinie. Ook op andere gebieden
van de sport heeft Sebes een
vooraanstaande rol gespeeld.
Hij was van 1948 tot 1960 vice-
voorzitter van het Hongaarse
Olympische Comité en hij be-
hoorde tot de oprichters van de
Europese Voetbal Unie. Van
1955 tot 1960 was hij tweede
voorzitter van deUEFA.

Bloemenhulde
voor fans
DEN HAAG - De betaalde voet-
ballers starten de tweede helft
van de competitie fleurig. De
spelers zijn voornemens de vel-
den met boeketten bloemen te
betreden en die aan de toeschou-
wers te overhandigen. De actie
is een onderdeel van de campag-
ne „'t Is weer fijn langs de lijn",
die vorig jaar al met een gram-
mofoonplaatje de aandacht
trok.
De actie heeft tot doel voetbal
positief in de belangstelling te
brengen. Voor de slechte ver-
staander wordt op de kaartjes
aan uit te reiken boeketten dui-
delijk gemaakt dat ook „voet-
ballers van mensen houden".
Om zulks te bekrachtigen plaat-
sen de spelers hun handtekening
op de kaartjes.

Veertien man
onder contract

WOUW - Acht Nederlandse en
zes Belgische wielerprofs
staan onder contract bij Trans-
vemij-Van Schilt. Kopman van
het team is de Belg Jan Bc~
gaert. die behalve vijf andere
Belgen (Etienne de Beule, Ro-
ger de Cnijf, Dirk Krikilion. Dan-
ny Rossel en Frank Verleyen)
acht Nederlanders aan zijn zij-
de heeft: Leon Nevels, Ad Tak,
Heddy Nieuwdorp, Theo Smit,
Jan Jonkers, Theo Appeldoorn,
Bert Wekema en Mario van
Vlimmeren.

ProfploegTransvemijhad primeur bij presentatie

Literair werk in peloton
door wiel verheesen

WOUW - Nederlands vijfde profteam naast Panasonic,
Kwantum, Skala/Skil en PDM zorgde voor een primeur nog
voordat het wielerseizoen van start kon gaan. Bij de presen-
tatie van de ploeg Transvemij in motel De Wouwse Tol nabij
Bergen op Zoom, werd niet alleen over het programma en de
verwachtingen van de veertien renners gesproken, maar
ploegleider Piet Bos ging ook op de literaire toer.
Hij citeerde zeker zoveel uit werken
van Herman Gorter, Willem Elschot
en het 'Rüitjespak' van Henriette
van Eijk, als uit het gebruikelijke
wielerjargon. Verwonderlijk was dit
eigenlijk niet, want Piet Bos is do-
cent Nederlands en conrector aan
het lyceum van Bergen op Zoom.
Bij het leiden van de ploeg Transve-
mij-Van Schilt wordt Bos geassis-
teerd door Jos Elen, die in Dongen
fabrikant is van snacks en andere
etenswaren. 'Een bedrijf met acht-
tien personeelsleden', voegt de 41-
-jarige Brabander er aan toe.
Voor Piet Bos, die geruime tijd
ploegleider van amateürformaties
(o.a. Transvemij !) is geweest, bete-
kent de huidige situatie het debuut
in de beroepswielersport. Jos Elen
heeft al zes seizoenen als chef d'e-
quipe achter de rug, ondermeer bij
het door zijn eigen bedrijf Elro
Snacks gesponsorde team alsook
vorig jaar bij Nikon.
'Voordat ik tussen de profs terecht-
kwam, heb ik ook aleen jaarof der-
tien een amateurequipe geleid', al-
dus Elen. 'De opzet van de huidige
ploeg is weer een stap voorwaarts
op weg naar een nóg grotere aan-
pak. Niemand bij ons verwacht
wonderen van de renners, maar
wij hopen in de schaduw van de
grote merkenploegen toch een rol
te kunnen meespelen.
Piet Bos; 'We gaan uit van een drie-
jarenplan, met daarin het streven

naar deelname aan een van de drie
grote etappekoersen: Tour, Giro en
Vuelta. Ik ben er van overtuigd dat
in Nederland nog ruimte is voor
meerdere teams dan de huidige vijf.
Een en ander is mogelijk door het
wegvallen van de meeste merken-
ploegen bij de amateurs.
Transvemij Verzekeringen stapte
over naar de profwielersport, omdat
men het niet eens was met de plan-
nen van de Koninklijke Nederland-
se Wielren Unie. die zoals bekend de
merkenteams voor amateurs (de zo-
genaamde gastrennersverenigin-
gen) wil opheffen. In de bouwmate-
rialenhandel Van Schilt, reeds lan-
ger als co-sponsor van een profteam
actief, vond Transvemij meteen een
partner. Daarnaast zorgden enkele
co-sponsors voor financiële of ande-
re inbreng.

Geheel volgens de nieuwe bepalin-
gen staan alle veertien beroepsren-
ners het hele jaar op de loonlijst.
Zoals bekend worden door de

KNWU (en ook ondermeer door de
Belgische wielerbond) geen licen-
ties meer verstrekt aan profs zon-I
der sponsor.

Privé-sponsoring is weliswaar mo-
gelijk gebleven, maar ook dan is
vereist, dat de renner als werkne-
mer geldt. Inclusief derhalve sociale
verzekeringen. Overigens hebben
twee renners van Transvemij (de
Westbrabander Ad Tak en de
Zeeuw Heddy Nieuwdorp) de status
van semiprof, omdat ze naast de
wielersport nog een baan hebben. .
Nevels
Leon Nevels uit Thorn is de enige
Limburger in de ploeg. In de krant
van morgen treft U een reportage
aan over deze 24-jarige renner, di*
naruim 212 seizoen als prof te heb
ben gereden hoopt op een door
braak.
'Ik maakte in de verschillende ploe-
gen sinds mijn profdebuut vee
mee', zegt hij. 'Het zelfvertrouwen iè
nog groot. Bij de amateurs kon ii>
wedijveren met renners, die nu eer
grotebekendheid hebben. Dat zie iiW
als een uitdaging. Ik begin als he
ware opnieuw. Het wordt alles o:
niks.
De ploeg vertrek in de loop van vol
gende week naar een trainingskami
in Zuid-Frankrijk, alwaar word
deelgenomen aan enkele eendags
wedstrijden en de Ronde van d<
Middellandse Zee. Mogelijk kan ru
de Omloop Het Volk (1 maart) dcc)
genomen worden aan Parijs-Nice
Behalve in de klassiekers en
groot aantal semiklassiekers is d>
ploeg present in etappekoersen ze
als Driedaagse van De Panne,
daagse van Duinkerken, Ronde va)
Luxemburg, Ronde van Belgit
Ronde van Nederland en waai
schijnlijk eind oetober in de de Suj
Tour (Australië).
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Opruiming
Magazijnverkoop
Rechtstreeks van fabrikanl
naar konsument. U betaall
bij ons 30 - 40 - 50 of 60%
minder voor nieuwe, over-
jarige of lichtbeschadigde
apparaten, zoals: wasauto-
maten, diepvriezers, koel-
kasten, kleuren-TV's, vi-
deorecorders, stereoappa-
raten enz. enz.
Bijvoorbeeld: Philips ste-
reo-centre, 5 voorkeursta-
tions. Van ’ 1298- vooi

’ 498,-.
Nergens goedkoperen mei
volle garantie.
Tevens witte pomp mei
elke dag de laagste benzi-
ne- en dieselprijs.

De Witte Hal
Geerweg 9, Sittard, tel.
04490-18162. Achter hel
station, over de ijzeren
brug. -
Te k. Thomas ORGEL 2
manualen z.g.a.n. Tel. 045-
-352650.
Te k. KOELKASTEN,
diepvrieskisten en diep-
vnesladenkasten uit faillis-
sementen Beneluxshop
Heulsstr. 29, Heerlerheide,
045-224855.
KLEURENTV'S va. ’ 175,-
-tot ’ 550,- met 3 mnd. ga-
rantie. Benelux Shop,
Heulsstr. 29, Heerlerheide.
Tel. 045-224855.

! Eiken BANKSTELLEN,
eethoeken, kasten, ook
nieuw uit faillissements-
partij spotprijzen Benelux
Shop. Heulsstr. 29, Heerler-; heide. Tel. 045-224855.: KLEURENTV'S, spot-
koopjes uit beslagnamen

faillissementen, Molt-
:g 41b, hoek Jan de Wit-< in 1.Kakert Schaesberg.

Tel. 045-326160.
Te k. antieke Godin KO-
LENHAARD i.z.g.st. 04492-

-74.
k. TREINSET Marklin

mpl. ’350,-. Ned. mun-
n. roeitrainer f 175,-.Klei-
Tlenweg 43 Nieuwenha-

k. elektr. KANTOOR-
HRIJFMACHINE met

Teugen, tel. 045-222054.
k. z.g.a.n. bisam BONT-
S, half lang mt. 38-40.. Tel. 045-419862.
«de KLEURENTELE-
SIES. grote sortering,
ima spelend, met garan-

Philips grootbeeld va.
;>5,-. Radio Geel. Gras-
H'kerweg 25, Heerlen.
i. 045-724760.

mm FILMPROJEK-■ TOR, kleurentv. 37 cm■ b.buis, partij super 8 speel-
J films met geluid, Eumig, gel.proj. Tel. 045-725162 na
" 18.00 uur.. Te k. eiken EETKAMER,■ Queen Arm, 60 jr. oud,
J puntgaaf; 2 prachtige kas-

met spiegels en glazen
x-tkastjes, nandbew. bij-

passende gr. tafel met 6
stoelen ’ 4000.-, mooie doh-, kerrode wollen traploper

iuis de Poortere) voor 17
len. z.g.a.nw. met mass.

'" koperen roeden. Tel. 045-
-"751847.
}Te k. DUIKPAKKEN- nat) mt. 50/52 (m),
,38 40 (v) + div. duiktoebe-
jhoren, 04498-52570.
iTe k. antieke KAST, dres-
isoir, eethoek, diepvrieskist,
I pers. bedden, koperen
.duikhelm (replica), ste-

linst., tel.bankje. 04498-
-{52570.
;Te koop KLEUREN TV

:g. overcompl., pracht
■stel, 045-442219.
leca-occasions. Espr-
ich. Faema, 2 gr. compl.

i lkast r.v.s. 500 ltr.. vaat-
..iser, winterhalter. Tev.
rk. en rep. horeca-app.
..Tdelsond. EFKA, Kerk-
ie, tel. 045-455815.
'ÜBELINRUIL. Gloed-«hieuwe bankstellen aan"marktprijzen en toch geven

Ivij tot ’l5OO,- terug voorI lw gebruiktebankstel, kast
etkamer. als u die inruilt

>p nieuwe meubels. Vraag
vrijblijvend taxatie van uw
neubëls. Nergens beter en
:o goedkoop. De Nobelneubelgrootnandel, hoek

i*Jobel straat/Kap. berixstr.
:, Heerlen, tel. 045-717496.
a3k. KLEUREN TV. vr.pr.
350.-. Tel. 045-712204.

|\> k. RÉGULATEUR,
Uinger, sleutelblok, gro-
regulateur, boerenstijl

Atbank, jachtbarometer.
■ ?el. 04405-3401.

tachtig eiken BANKST.
i-1-1 ’ 1175,-. Tel. 324041.

| /oor 2e hands MEUBELS,
1 laapkamers, bankstellen

uk. eiken classic, eet-
,ioeken, tv enz. veel keus.. \.( 11 uur Kouvenderstr.
.08. Hoensbroek.

i Alles
;halve prijzen
i>p de totale wintercollectie
1 en...
j veel nieuws
J Jonge mode
» Piet Haan

Hoogstraat 98
Mieuwenhagen-Landgraaf
S; k. SPORTFIETS Gazel-
i", 10 versn., 6 mnd. oud;
iit. dekenkist, i.g.st. Hees-lergstraat 63. Heerlen.
£e k. Dewalt D.W. 125 nw.,
tEG betonh. 220 volt Ein-,iell SLIJPMACHINE 220Sit, yol eiken huisbar m.
■hterw., 3 kr. Past. Hup-
ïrtzstraat 23, Übach over
'orms.
s k. BRUIDSJAPON, mt.
i, pr. ’ 400,- (winterjapon).
al. 045-219656.
s k. 2 antieke Mechelse
ASTEN i.z.g.st. ’1950-
-ï ’ 975,-; Tel. 045-220593.
oed, gaaf en goedkoop
ANKSTELLEN, eet-
aeken, curiosa, kleingoed,
ïdden, huish. art., ba-
ykleding, kinderwagens
ïz. enz. De Vliering, Aker-
r. 200-202, Hoensbroek,
1. 045-221496, openingst... do. vrij. 13-18 u. zat. 11--*.OO uur.

■-É'

ITe koop CARNAVALS-I PAKKEN (sneeuwman-
-1 nen), ’ 15,- p.st., ca. 25

stuks. Tel. 04499-2739.
Te k. KWALITEITSMO-
TORPAK merk Fackel-. mann, mt. 50-52, laarzen mt.

1 43 en handschoenen. 045-
-t 422767.
3 Te k. DRUKVATEN, "425- ltr., 350 ltr. Tel. 045-423641; tst. 13.- Tek. 2 stuks GASKETELS,. 400.000 kcal., compl. met

pompen. Tel. 045-423641 tst.■ 13;

' Te k. 1 tafelmodel SPUIT-
CABINE mcl. afzuiging,- compl. Tel. 045-423641 tst..

~ 13.
r Voordelig STOOKHOUT

voor kachel of open haard,, op maat gezaagd, ’6O- p.1 nv'. Tel. 045-215716.. Te k. 1 ONTVETTINGSIN"' STALLATIE. ± 1000 ltr..- compl. Tel. 045-423641 tst.
13.
Te k. partij BOORKOP-
PEN, doorsnee 40 mm. Tel.
045-423641 tst. 13.

i Piano STEMMEN en repa-J ratie. Tel. 045-227834.
Te k. 2 speciale SPUITCA-- BINELAMPEN. Tel. 045--i 423641 tst. 13.
Te k. div. electr. MOTO-- REN, 5 pk, 3000 omw., 380, V. Tel. 045-423641 tst. 13.
Te k. div. partijen BAK-; STEEN, rood, geel, vanaf1 ’ 250,-/1000. Tel. 045-423641

" tst. 13.

" Te k. speciale partij BOE-

' RENPLAVUIZEN a ’3O-
-p/m. Te bevr. 045-423641 tst.

" 13.
Te k. speciale partij" VLOERTEGELS, f 15--; p/m. Te bevr. 045-423641tst.

:Te k. TUINPADBLOK-
JES, div. spec. partijen a

’ 150,-/1000 te bevr. 045--; 423641 tst. 13.
i Te k. partij alu. WASBAK-■ KEN + kranen. 045-423641,

tst. 13.
Te k. ONTVETTINGSIN-. STALLATIE + afzuigkap,■ ±1800 ltr. Tel. 045-423641,
tst. 13.. Te k. GASBOILER, compl.

i 115 ltr. 045-423641. tst. 13.
Te k. HEFTRUCK, 4 ton,

" met cabine. Tel. 045-423641,
tst. 13.

■ Te k. compleet stel witte; TUINMEUBELS, haar-- droogkap, kinderfietszitje,. nw. bromfietshelm, luxe
slaapkamerstoel, prijs. n.o.t.k. Tel. 045-720841.

.Te k. oude KACHEL
f275,-; K Doormanstr. 27, Üb. o. Worms tel. 316260.
Te k. DRUMSTEL.' Te
bevr. na 17 u. Tel. 045-
-410473.
Te k. antieke Mechelse■ EETHOEK. Houwer 59
Schaesberg.

! T.k. prachtig leren BANK-r STEL + Perzisch tapijt (als
I nieuw). 04750-18902.

Spotgoedk. Nieuwe MEU-
BELS en door inruilen van

' uw oude meubels heeft u! bij ons bijzonder weinig
geld nodig.Let op deze prij-. zen: toogkasten v.a. ’ 895,-;

I mass. eiken bankstellen v.a.

’ 1195,-: schitt. rundl. kuip-■ bankstellen, mass. eiken
wandmeubels, pracht
rundl. clubs en 2-zitters. Er
is natuurlijk te veel om op
te noemen, maar alles op■ voorraad en kan binnen 24
uur thuisbez. O.K. Hallen,
Agnes Printhagenstr. 22-24
Geleen-Centrum vlakbij. Alb. Heyn.
Slechts enkele dagentotale
OPHEFFINGSUITVER-
KOOP van nieuwe en
mooie gebruikte meubels
enz. Mass. eiken bankstel-
len va. ’ 175-, eethoeken
va. ’ 145-, grote wandmeu-
bels va. ’ 195-, manou
2-zitter ’ 225,-; schitt. 3-zits
bank echt mohair gek.
±’4OOO- nu ’795,-. Div.
slaapkamers v.a. ’ 195,-.
Ver pracht antieke meubels
aan weggeefpr. Alround,
Rijksweg Noord 42, Geleen.
Let op:, alleen open vrijd.
zatera. maand. 13-18 uur.

Te k.k gevr. BESTEL-
EEND, defect geen bezw.
Tel. 04492-2421.
Tek. CV 6 Lelijke Eend, bj.
78. Koopje. Vinkenstraat
77, Heerlen, na 16.30 uur.
Te k. SAAB turbo combi,
bj. 78, i.z.g.st., pr. ’6000,-.
Tel. 045-251414.
Te k. zeer moioe MAZDA
626, nw. banden en trekh.,
auto verk. i.z.g.st., vr.pr.
£5950,-. Wijenweg 147,
Treebeek. 045-212898.
KERA occasions: BMW
315, '84; BMW 316, '82, '84
en '85; BMW 318 I, '81 en
'82; BMW 320, '82; BMW 320
I, '84; BMW 323 I. '84: BMW
323 I Alpine, '81; BMW 518,
'81, '83 en '84; BMW 520 I,
'82 en '84; BMW 525, '81;
BMW 525 I, '82, '83 en '84;
BMW 524 TD, '84; BMW 524
TD aut, '84; BMW 728 I, '80
en '81; BMW 728 I aut., '81;
Mercedes 280 SE aut., '82;
Alfa Guilietta 1.6, '82; VW
Jetta GTX, '85; VW GTI,
'83; Opel Ascona 1.8 E. '83;
Opel Kadett 1.6, '83; Re-
nault A5Turbo, '85; Re-
nault 11 TL, '84; Peugeot
305 SR break, '82. Kerkra-
dersteenweg 5, Kerkrade,
tel. 045-452121.
Te k. MAZDA 1000, bj. 76,
APK-gekeurd, i.st.v.nw.,
vr.pr. ’1850,-. Tel. 04490-
-25357.
Te k. KADETT coupé, 76,
APK-gekeurd, i.z.g.st.,
’2450,-. Tel. 04490-10086.
Te k. OPEL Ascona 1900N,
type '80. Vr.pr. ’ 4500,-. Bel-
fiëlaan 64, Heerlen, tel. 045--10072.
HONDAtype Civic 1200 79
als nw. Rotterdamstr. 24
Heerlen.
Te k. VESPA-SCOOTER
P2OOE bwj. 6-80, nieuwe
bandjes, motorisch 100%.
Inl. 045-312956 na 12 uur.
Te k. FORD Escort 1.3 L
bwj. 25 nov. '81, 5-drs.d-blmett. 54.000 km. De-betslaan 35 Nieuwenhagen.
Te k. BMW 520 I bwj. '82
zeer veel ace. + Vialle in-
stall. als nieuw. Mgr. Hans-
senstr. 6 Nieuwenhagen.
FORD Escort juli 1977 m.
trekh., achterspoiler en bre-
de banden ’ 2000,--Ruil of
inruil busje mog. Tel. 045--314442.

Te k. YAMAHA FS 1, 50 cc.
le eig., 3000 km, bj. '83.
Vr.pr. ’ 900,-; tevens Yama-
ha crossmotor 125 cc, bj.
'81. Vr.pr. ’7OO,- en cross-
laarzen en -broek. 04752-
-1885.
Tek. DATSUN Cherry 1200
coupé bj. '80, 3-drs., kl.
zwart 5-bak. Pr. ’5250,-.
Tel. 043-625329.
Te k. FORD Mustang Pinto
4 cyl. 74 aut. i.g.st. f2500,-.
Tel. 043-613517.
Tek. BMW 730 bwj. '79, get.
glas, schuifkanteldak,
centr. deurvergr. Vraagpr.

’ 12.750.-; 045-216151.
ATTENTIE: Mazda 323
autom. '80; Datsun Blue-
bird '82 gas; Mazda 626 1.6
'80; Peugeot 505 GR '82;
Chevrolet Malibu '80; Toyo-
ta pers.bus. 78; Oldsmobile
Toronado '68 iets aparts.
EFKA Automobielen. O.L.
Vrouwestr. 145AKerkrade.
Tel. 045-455815.
BMW 318 75 APK-gek nw
fespoten ’3000,-; Kaalweg

i>rhagen (De Voort).

DATSUN 120aeind 77 in
pr. st. nw. gespoten

’ 1650,-; Kleikoeleweg 74
N'hagen.
Te k. gevr. AUTO'S v. 76
t/m '82. Ook met schade
Tel. 04495-7810.
AUTOBEDRIJF P&F
biedt te koop aan tegen be
taaibare prijzen en goede
garantie: Opel Rekord 2.3diesel nw. model biiz.mooi
eind '83, 4-drs. kl.blauw
’19.750,-, Opel Ascona 1.6
diesel 4-drs. '83 kl. groen

’ 14.900,-;Audi 80 CL diesel
4-drs. '82, kl.blauwmet.

’ 14.250,-; Opel Kadett sta-
tioncar 1.6 diesel '83 kl.
blauw ’ 13.800,-; Mitsubishi
Galant stationcar 1.6 GL
met lpg-onderbouw '83 kl.
grijsmet. ’ 14.500,-; Peugeot
305 GL stationcar met lpg
onderbouw '83, kl. beige;
Mitsubishi Galant 1.6 GL in
showroomcond. eind '83,
nw. model, kl. goudmet.
’13.750,-; Honda Accord
3-drs. '83 kl. roodmet.

’ 13.750,-; Peugeot 505
Chrystal '83 in topcond.
5-bak electr. schuifdak, kl.roodmet. ’ 16.500,-; Datsun
Sunny 1.3 de lux nw. model
'83 kf. bruinmet. / 11.250.-;
Mazda 323 5-drs. '82 weinig
km, kl.goudmet. ’11.250,-;
Opel Commodore 2.5Smet
lpg '80 kl. goudmet. met
sunroofdak f10.500,-; Toto-
ta Celica 2.0 L liftback 79,
bijzonder mooi, kl. bruin-
met. ’5750,-; Ford Escort
1.3 Ghia met alle mos. ex-

tra's 79 kl. goudmet.
’6750,-; Opel Kadett 1.2
Stationcar 79 kl.geel
f6500,-: BMW 518 met lpg
kl. groenmet. '80 ’9750,-;
Toyota Tercel 1.3 de lux
weinig km '80 kl. rood

’ 7250,-; Honda Civic 5-drs.
bijz. mooi '81 kl. grijsmet.

’ 9750,-; VW Passat 1.6 LS
78 kl. groenmet. ’3750,-;
VW Golf I.6LS automatic
5-drs. kl.' wit ’3250,-; Maz-
da 929 Legato automatic
LP 79 kl. roodmet.; Volvo
264 GLS 77 metAPK-keur.
kl. blauwmet. ’ 4250,-; Opel
GT sportwagen kl. wit

’ 7750,-; VW Kever 76 kl.
geel’ 2250,-; Mini Clubman
Estate 77 kl. geel f 1500,-;
Honda Civic 76 kl. rood

’ 1500,-; Opel Kadett 1.2 kl.
geel 76 ’ 1500,-. Inruil en
vlotte financiering onder-
houdsgarantieen eigen ser-
vicedienst. Autobedrijf
Ploum & Pijpers, Europa-
weg Zuid 7, Übach o.
Worms/Landgraaf, tel. 045-
-312905.
SAAB EMS m. sportvelgen
’1500,-. Tel. 045-311492.
Te k. LADA 1300Li.z.g.st.
vraagpr. ’ 900,- bwj- 77, tel.
045-421979.
Te k. OPEL Kadett bwj.
1975 apk-gek. sport. Vr.pr.
’l7OO,- Past. Roselaerspïn.
1 Hoensbroek.
Te k. FORD Escort1100L
bwj. 1983 i.z.g.st. Weusten-
racdtstr. 50 rfbroek.
Te k. VW Kever 1300 74,
i.z.g.st., apk-gek. kl. oranje
+ ace. ’ 1250,-; Inl. 045-
-720573.
Te k. GOLF D 78 m. ace.
i.z.g.st. Gr.met. 04495-5670.
Beckstr. 10 Urmond.
FORD Fiesta 1100 bravo
'83; Ford Escort 1600 bravo
'83 en '82; Ford Escort 1300
L '81; Ford Escort 1100 bra-
vo met sunroof '83; Ford
Sierra 20 L 3-drs. '84; Opel
Kadett 12 de L. 5-drs. Ü3;
Golf diesel GTI-uitvoering
'81; Honda Civic 1200 '8L
Garantie, financ. en inruil.
Autobedrijf P. Veenstra,
Rotterdamstr. 98 Heerlen.
Tel. 045-725806 na 18.00 uur.
045-721406. ,
Te k. MERCEDES 200 D
bwjr. sept. '81, km.st.146.000, i.pr.st. Veldstr. 4
Brunssum.
Autobedrijf J. RUYL B.V.
biedt aan: Audi 100 CD SE,
nieuw model '83; Roover
2300 S, 5-bak, '82; Fiat Ar-
genta 120 lE, '84; BMW 518,5-bak, sportv. enz., '82; Su-
zuki SJ 410 jeep, veel ex-
tra's, '83; Opel Rekord 2.3
D, 5-drs., stationcar, '84;
Opel Rekord 2.0 S, 4-drs.,
'83; Opel Ascona 1.6 D,
5-drs.. rB3; Oriel Ascona 1.9S, 2-drs., 76; Opel Kadett
1.6 D, 3-drs., '83; Opel Ka-
dett 1.2 de Luxe, 3-drs., '82;
Triumph TR 7, 79; Renault
18 GTK, '82; Mazda 626 LX
2 ltr. diesel, '84; Mazda 626CLX sedan, '83; Mazda 626
sedan, '81; Ford Escort 1.3
L Bravo, sportv., '82; Ford
Taunus 2.0 Ghia, 79; Peu-
geot 505 SR autom., '83;
Peugeot 505 SR. '80; Peu-
geot 504 GL break, '81; Peu-
geot 504 GL autom., 79;Mitsubishi Saporro GLS
autom., '81; Mitsubishi Sa-
porro GSR, '79; Citroen
GSA autom., '80; Talbot
Horizon SX autom., 79;
Talbot 1308 GLS, 79; Mini
Special 1100, 78; VWKever
1200, wit, '83; VW Kever
1303, 73; VW Kever 1600
TL, 1967; VW Sirocco GLS,
2 kleuren, 78; Buick Sky-
lark 2.5 4 cyl., '80; BMW 318,
LPG, '80; Toyota Corolla 1.3
TX liftback,%); Toyota Co-
rolla 1.3 DX, 5-drs., station-
car, '82; Toyota Corolla 1.3DX, 2-drs., '80; Toyota Cari-
na 1.6 DX, 4-drs., "80; Toyo-
ta Carina 1.6, 2-drs., 2x '80;
Toyota Starlet 1.3 DX
autom., '82; Toyota Tercel
1.3 DX, 5-drs., '82 en '83.
Autobedrijf Ruyl 8.V., Sta-
tionstraat '85, Elsloo, tel.
04402-71766.
Te k. SKODA, bj. 78, loopt
prima, vaste prijs ’750,-.Houwer 32, Schaesberg, na14.30 uur "

, CITROEN, bj. 77, ’400,-.

" Kempken 128, Heerlen.

" Te k. HONDA Civic aut.,■ '77, pr. ’2500,-, APK-ge-
keurd. Schandelerstraat 56,
Heerlen.

jAutobedrijf Bert Aretz,
Barbarastr. 10, Palemig

' Hrl., tel. 721268 biedt aan:

" NISSAN Cherry 1300 GL- '85 ’15.750,-; Renault R4

' GTL '83 ’8750,-; Kadett■ 1300 S Caravan '82; Ford
Escort '80-'Bl v.a. ’8500,-;

" Golf GTI type '80 5-bak; ’11.000,-; Ford 1600 L
4-drs., schuifd., autom., '81:
Rekord autom. 4-drs., '78- j'5250,-; Mitsubishi '82 Ga-

' lant Turbo diesel alle ex-; tra's ’13.000,-; Mitsubishi
| Galant Caravan '80 gas-on-
> derbouw, nw.st., le eig.;- Kadett '80-79 veel extraTs,; 3-drs. va. ’6900,-; Honda

" Accord 4-drs., lichte achter-

" schade '80; Ford Fiesta 79-

-" '80 va. ’ 5700,-.- BMW 315 bj. '83. Dia-

" mantstr. 21 Heerlen.

' VW Passat GL diesel 5-drs.,- zeer mooi, bj. 11-'Bl ’ 9500,-.
1 Tel. 045-719068.
[ VW GolfC diesel bj.'B2 zui-

nig en schadevrij, f 10.600,-.; 045-726997.
3 Tek. FORD Escort 1600 KR

3, kl. rood, 5-gang bak, bj.; '81. Nieuwstr. 51 Schande-
len-Heerlen.

a Te k. weg. omstandigh.
I FORD Escort D luxe bravo
i 1300, bj.'Bl, 5-drs., zeldz.r mooi. Limburgiastr. 143
jHeerlen-Schaesbergerveld.

j Te k. BMW 323 I, bj. 82,
grijsmet., div. extra's,- i.z.g.st. Pr. n.o.t.k. Tel.: 045-414736.

1 Voor al uw AUTO-ON-

' DERDELEN moet u zijn
[ bij autosloperij Rapie. Te-, yens schade- en gebruikte
'.automobielen. In- en ver-; koop. Locht 70. Kerkrade-

West. Tel. 045-423423. 1 km

' v. grensovergang Locht.
i BMW 318, bj. 10e mnd. '77,. antracietmet., schadevrij,> zeer mooi. Wilhelminastr.. 146, Hoensbroek.
; Opel KADETT C 1200, '77.Wilhelminastr. 146, Hoens-. broek.
! Autobedrijf

Jurgen B.V.
" Gespecialiseerd in nieuwe

en gebruikte

Mercedes
; 300E Aut nieuw, '86
[ 260E Aut nieuw, '86
I 300D Aut nieuw, '86
; 250D nieuw, '86
■ 2x 200D nieuw, '86

190 D nieuw, '86
230E Aut., ABS '85; 230E, 5-bak '85: 2x 190D ..' '84
190 E, rood '84 200 D

79,81,82

' 230TE (combi) '82
300D Aut '81. 240GD (jeep) '80
230, benzine nov. '80
Langheckweg 40, ind.terr.

Dentgenbach Kerkrade
Tel. 045-452570

Te k. Opel ASCONA +
Mazda 616 + Mini Club-■ man. Tel. 04499-3398.
Te k. zeer mooie MAZDA
818, bj. 78, met ANWB-keu-
ringsrapport. Tel. 04499-
-3398.
Te k. van le eig. MAZDA
323, bj. 78, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. CITROEN GS bwj.
mnd. 10 77 i.g.st. m. trekh.
en nw. uitlaat. Vraagpr.

’ 875,-; Holzstr. 95 Kerkra-
de^
RENAULT 14 TL met sun-
roof LPG en trekh. bwj. '77

' i.z.g.st. ’1500,-; Wilhelmi-
nastr. 146 Hoensbroek.
Te k. 2CV6 bwj. 78 ’ 950,-;; Tel. 045-272403.
Te k. FORD 16 L 77, 4-drs.,
gr.metall., techn. 100%. nw.End. Pr. ’ 1600,-; Na 18 u.
churchillstr. 40 Brunssum.
Automobielbedrijf LOVEN; B.V. Mazdadealer Palemi-
gerboord 401 Heerlen, tel.

! 045-722451 biedt aan: Maz-
da 323 GT 1.5 open dak '82
f15.500,-; Mazda 323 HB
1.3 autom. '81 ’11.000,-;
Mazda 323 HB 1.3 5-drs.
autom. '81 ’ 10.500,-;Mazda
323 HB 1.3 autom. '82
’12.500,-; Mazda 323 HB
1.3 autom. '82 ’13.750,-;
Mazda 323 HB 1.3 autom.
'83 £13.950,-; Mazda 323
HB DX '82 J12.950,-; Maz-

.da 323 NB 1.3 DX '81
’11.950,-; Mazda 323 NB
1.3 Sedan '81 ’11.500,-;
Mazda 323 NB 1.5 DX '83
’14.500,-; Mazda 323 NB
1.3DX'B4 ’ 16.000,-; Mazda
323 NB 1.3 DX '83; ’ 13.000,-; Mazda 626 HT 2
ltr. autom. '83 ’19.500,-;
Mazda 626 HT 2 ltr. CLX '84

’ 23.500,-; Fiat ritmo 65 CL
'83 ’ 11.500,-: Ford Taunus
1.6L '81 ’9500,-; Honda Ci-
vic 5-drs. '82 ’10.500,-;
Opel Kadett 1300 N '82
’12.500,-; Opel Ascona 2
ltr. diesel '80 ’ 9000,-; Opel
Ascona 1.6 s '83 ’ 16.950,-;
Opel Rekord Caravan 2300
drBO ’ 10.000,-; Talbot Hori-
zon 1.5 GLS '82 ’9500,-;
Goedkope inruilauto's:
Mazda 818 Coupé 78

’ 1500,-; Mazda 929 autom.
78 ’2000,-; Ford Fiesta L
77’ 3500,-; Fiat 131 S Mira-
fiori 1300 76 ’ 1300,-- Peu-
geot 504 75 ’ 1000,-: Chrys-
ler Simca 1601 78 ’ 1850,-;
Simca Chrysler 1308 GT +
LPG 76 ’lOOO,-; Talbot
1510 GLS '80 ’ 3500.
Te k. AUDI 100 GL 5 S bwj.
'82 kl. lichtgrijs i.g.st. Nwe.
band. Pr. ’ 12.850,-. 045-
-213352.
Zeldz.mooie OPEL Ascona
1600 N type 78 m.Apk, nwe.
band. + uitl. Km.st. 76.000
(zien is kopen). Vr.pr.

’ 3200,-. 045-424659.
SCHADEAUTO'S Ascona
2-drs. '85: Kadett 1.3 '83;
Nissan Cherry 3-drs. '83;
BMW 316 '81- Fiat Ritmo
'85 S autom.: Fiat Panda 45
'82.iWilhelminastr. 23 Nieu-
wenhagen.
TOYOTA Tercel bwj. '80,
i.z.g.st. 04498-56225.
Te k. TOYOTA Starlet bwj.
'80, vraagpr. 5500, tel. 045-
-313386.
KEVER i.z.g.st. ’ 500,- bwj.
73, tel. 723174.
Te k. gevr. VESPA Scooter
defect geen bezwaar. Tel.
045-460207.

Te k. TREKHAAK voor
Opel Kadett C-type compl.
met lichtaansluiting ’ 75,-;
Te bevr. 045-463246 b.g.g.
045-452702.
Te k. zeer mooieOPEL Ka-
dett stationcar autom. type
78. Vr.pr. ’ 2450,-. Tel. Ó45-
-226488.
Te k. OPEL Kadett 1200 L
i.z.g.st. type 76. Vr.pr.

’ 700,-. Wingerdweg 30
Hoensbroek.
Te k. VOLKSWAGENMO-
TOR 2 L electronica. Vr.pr.
325,-. Tel. 045-226488.
SIMCA Horizon bj. '80
i.z.g.st. Varenbeukerweg 52
Heerlen.
Te k. VOLVO 343 DL aut.
bj. 11-78, trekh., schuifd.,
i.g.st. ofteruil voor Fiat Rit-mo, Opel of ander, autom.
Tel. 045-254907.

Hoogste prijs voor alk
goud munten, POSTZE
GELS en ansichtkaarten
.Akerstr. 208 Hoensbroek
Di-vrijd. 4-6 u. Zat. 10-5.0(
uur.
Wij bet. ’ 500-tot ’ 20.000,-
-voor uw AUTO'S, schade
auto's, bedrijfsauto's, bus
sen. Ook sloop. Tel. 045-
-727742 / 045-723076.
Contant GELD voor uw
def. k.t.v. vanaf 1976Philips
vanaf 1974. Tel. 045-723712.

" Winkeliers opgelet! Stopt u
met uw WINKEL en houdt
u een restant over, bel ons.
Wij helpen u er vanaf. Tel.
043-210830 tussen 13 en 18
uur.
Te k. gevr. sloopauto's
vanaf ’lOO,-. Tel. 045-
-751734.
Oud ijzer en metalen en
SLOOPAUTO'S te k. gevr.
Tel. 045-752215.
GOUD, zilv. munten, postz.
vrijbl. tax. cont. bet.
Groenstr. 109 Geleen.
Te k. gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezw. 045-724928.
Inkoop GOUD inkoop
munten, briljant, zilver enz.
Contante betaling. Gebr. v.
Verseveld Saroleastr. 80A,
Heerlen, 045-714666, Elisa-
bethstr. 38 Geleen 04494-
-43754.
Gevr. KLEURENTV'S en
video's, tel. 045-326160 of
045-224855.
Dringend te k. gevr. teg.
contant GELD auto's vanaf
bwj. 78. Mag wat werk aan
zijn. Ook sloop. 045-414372.
King SCHUIFTROMBO-
NE te k. gevr. Tel. 045-
-257213.
Gevr. leren BANKSTEL en
enkele tapijten. Pieterstr.
17, 6166 AN Geleen.
KLEUREN-TV of video te
koop gevraagd. Hoogste
bod. 04406-12875.
AUTOSLOPERIJ vr. met
spoed loop-, sloop- en scha-
deauto's. Hoogste prijs +
vrijw. bew. TeL 045-752997.
Met spoed gevr.
SLAGLEGMODEL. Tel.
045-726695.
Met spoed te k. gevr. alle
merken AUTO'S in iedere
prijsklasse. U belt. wij ko-
men! Ook schade-auto's.
Contant geld. 045-460262.
Te k. gevr. DOUCHECABI-
NE. Tel. 043-612846.
Te k. gevr. eikenKASTEN
met mass. front, div. bank-
stellenen eethoeken, bellen
tussen 10.00-12.00 uur, 045-
-215716.

Te huur oude wijven- en
CARNAVALSPAKJES.
Bouwmans, tel. 045-411960.
Oude WIJVEN kleding te
huur, bellen na 14.00 uur,
tel. 045-256114.
Kerkrade te koop of evt. te
huur geschakeld LAND-
HUISTYPE, huur 1200 per
mnd. Tel. 045-462270 b.g.g.
04406-14476 na 19 uur.
Te k. of te h. WINKEL-
HUIS. Hommerterweg 115-
-117 Hoensbroek. Tel. 045-
-213249.
KAMERS te huur met voll.
pension. Buttingstr. 24,
Hoensbroek. 045-214804.
KAMERS centrum Heerlen
045-711617.
APPARTEMENT gestoff.
centr. Heerlen. 045-711617.
Te h. ZIT-SLPK. met gebr.
v. keuken en douchee

’ 375,- p. mnd. all-in, Kerk-
raderweg 42, Heerlen.
Te h. ongemeub. APPAR-
TEMENT, 5 min. v. centr.
Tel. 045-722814.
BENEDENETAGE te huur
’6OO,- borg ’700,-, huur-
subs. mog. 045-725788.
SCHIN OP GEUL landhuis
te huur ’ 1150,- p. mnd. Tel.
04405-2000.
Kantoor of WINKEL-
RUIMTE ± 60 m2te h. in
centr. v. Heerlen, 045-
-724690.
Te h. Valkenburg Trianon
15, APP. Ind.: hal, ruime
kamer, 1ruime slpk., badk.
+ ligbad, toilet en keuken,
aanw. dakterras + app. ber-
ging. Inl. ass. de Bruin Ge-
leen, tel. 04494-40955.
Nabii centr. Hrl. mooie ge-
meub. KAMER alle comf.
v. nette werk. mensen, na
18.00 uur zat. na 11 uur
Schaesbergerweg 43, Hrln.
KNIP UIT! Verhuur van ta-
fels, stoelen, bestek, ser-
vies, glaswerk, snetkoelers,
thuistap, koffieperculator,
barbuffet etc. Bruis Party
Service, Party, tel. 045-
-311956.
Te h. gem. APPARTE-
MENT centr. Brunssum tel.
045-252688 vóór 18 uur.
Gemeubileerde KAMERS
met cv. en alle comfort, in
centrumvan Geleen. Agnes
Printhagenstraat 25.
Te h. gemeub.KAMER met
gebr. v. keuken, bad en w.e.
voor studenten. Inl. na.
18.00 uur. Tel. 04490-13558.
Te h. KERKRADE-CENTR. pas verbouwde
boyenwoning.ruime woon
kam., keuken, 3 slpks. enbadk. 8r.0.n0. XE 197 LD
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de.
Grote KAMER te huur m.kitchenette, cv. en douche
’4OO,- p. mnd. Tel. 045-
-219222 (na 13.00 uur).
KAMER te huur centr.
H'broek meld. na 12 uur.Tel. 045-224509.

" Te h. aangeb. GASTSTAT-
TE, restaurant en Imbiss te
Teveren - Geilenkirchen
(West-Duitsland). Lage
overname. Invent. Imbiss
te koop. Huur pand DM; 500. Tel. 04406-13835 na
16.00 uur.
Gemeub. KAMERS te huur

'en tevens winkelpand.
Hoogstraat 48, Nieuwenha-

-1 gen, tel. 045-727879.
Te h. 3 slpk. BOYENWO-
NING, groot en luxueus,
200 m v.DSM hfd.kant. Hrl.
Huurpr. ’ 800,-. Nadere ml. I■ 01652-3067. |

! APPARTEMENT gemeub.I
Kampstr. 43 Heerlerheide. <\.KAMERS te huur. Gebr. ', van badkam. en keuken. Te- bevr. Taxi Breko, Akerstr.. 132 Hoensbroek.
Gem. ZIT/SLPK. te h. in

I Kerkrade m. cv. en kook-I gel, aanw. 045-460245.
2 KAM. te Kerkrade m.; keuk., bad; w.e. ’330,-.

" Borgst. ’ 1200,- i. term. te
'bet. 09-49241.162252 of
j162574.
APPARTEMENTEN te h.-Rumpenerstr. 15 Bruns-

" sum, tel. 045-258866.. Centrum Schaesberg ge-,. meub. KAMER eig. ingang,
gez. keuken + badk. Tel.- 045-315011 -324880.

5KERKRADE te h. mooie
boyenwon. m. 3 slpk., ap.: ingang, lfst. echtp. Na 18 u.

' 045-310291.. Te h. APP. Huurpr. ’ 600-
-p.mnd. best. uit kamer an-
jnex slpk.., keuk., douche,
toilet, gang, gar., eig. ing.-Dir. te aanv. Tev. te h. kl.> bedr.ruimte. Tel. 045-- 223685.
Te h. luxe APPARTE-

[ MENT m. 1 slpk., ligbad,
open keuk. Borg ’ 1500,-.

'Bel tus. 18-19 u. 045-461935.

' Te h. gem. WONING. Huur
mcl. f575- per mnd. Tel.

" 045-254408 of 251698.
', In studentenpension nog 2

st. KAMERS te h. vanaf

' ’ 250,-; per mnd. te bevr.- Meubel-Beurs Akerstr. 250
i Hoensbroek tel. 045-222870.
Te h. WINKELPAND 200m2en achter de winkel 600

'm2magazijn lage huur. te
bevr. Meubel-Beurs Hoens-
broek tel. 045-222870.

Man, 39 jaar, met vaste be-
trekking, zoekt WOON-
RUIMTE te Kerkrade-
West, bijv. woonkamer,
slaapkamer of zit/slaapka-
mer, gemeubileerd ofonge-
meubileerd, met eigenkeu-
ken en douche of gebr. van
douche. Brieven o. nr. HK
972 LD, postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
PRAKTIJKRUIMTE evt.
halfvrijst., woonh. regio
Heerlen of omstreken. Tel.
045-323981 na 18.00 uur.
Te h. gevr. kleine WIN-
KELRUIMTE op goede lig-
ging te Sittard of Geleen,
fel. 04490-21472.
Te h. gevr. WOONHUIS
met grote gar. in gemeente
Heerlen. Tel. 045-219687.
Te h. gevr. WONING te
Kerkrade of omg. Huur-
prijs excl. ongeveer ’ 500,-
-per mnd. Br. o. no. 260 LD
Rumpenerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
Te h. gevr. voorjong echtp.
ruime WONING m. ruimte
voor klein-vee. Tel. 725990.

Te ruil EENGEZINSWO-, NING m. grote tuin te
Roermond, tegen eenge-
zinswoning in Schaesberg
of Heerlen. Tel. 04750-
-23715.

SNELLE VERKOOP van
uw huis daarnaar streven
wij bij onze bemiddeling.
Vrijblijvende informatie:
Troost Onroerend Goed,
Heerlen. Tel. 045-717976.
Uw woonhuis verkopen?
Geen verkoop, geen kosten.
BOPA O/G, 045-324133.
Te k. drive-inWONING. Pr"
n.o.tk. Tel. 045-716203. De
Thun 61 Heerlen-Welten.
BRUNSSUM woonhuis te
k. K. Doormanstr. 30.
Vraagpr. ’119.000,-; 3
slpk., eik. keukeninst., gr.
tuin.
BOUWGROND te k. metbouwplan premie B nabij
haven. Tel. 04495-1219.
Kerkrade-Maar; goed on-derh. woonh. m. gar., berg.,zold., cv. en tuin. Ind.: hal,toilet, Z-woonk, keuk. m.moderne inst., waskeuk., 3slpk badk. Pr. ’ 119.000,-;Inl. BOVASS 045-464300.
Übach over Worms: woon-
huis m. 4 slaapk., tuin en
berging. Vr.pr. ’ 60.500,-
-k.k. BOPA O/G, 045-324133.
Nieuwenhagen, aan bos-
rand gelegen riante vrijst.
bungalow. Ruime living, 4
slaapk., mahonie aanb.keu-
ken, m. garage en rondom
tuin. Vr.pr. ’339.000,- k.k.
BOPA O/G, 045-324133.
I.v.m. nw. betrekking te k.
TUSSENWONING bwj. '56
te Nieuwenhagen. Vaste pr.
fIOO.OOO- k.k. Tel. 045-
-325037.
MERKELBEEK. Half-
vrijst. woonh. zeer fraai gel.
in land. omg. Wilmenweg
28 Merkelbeek met vrijst.
gar., berg., tuin, huiswei
opp. 1500 m2. Ind. hal,
woonk., keuken, serre, bij-
keuken, toilet, douche, 4
slpk., gr. zolder, via vaste
trap, prov.keld., cv.-gas.
Inl. 04490-11073 en 04492-
-3418. Vraagpr. ’172.000-
-k.k.
Übach o. Worms: Halfvrijst.
HUIS m. garage en tuin.
0.a.: woonk., 3 slpk., zolder,
cv. Pr. ’117.000,-. Tel.
463686.
Tek. ofte huur gevr. CAFÉ,
frit, café-rest, winkel-
woonh. Tel. 045-323640.
Te k. halfvrijst. WONING
m. garage ca. 300 m2tuin.
Vr.pr. ’115.000,-. v. Ruys-daeistr. 17 Brunssum. Tel.
045-272154.
T.k. drive-in WONING.
Plutolaan 103 Roermond.
Tel. 04750-27359. Vr.pr.

’ 85.000,- k.k.

Het „andere" (
voor

kleinere gezii
Terwor

Zon 70 kopers voelen zich
type I

Bouwbez
zaterdag 1 februari as. tusse
voogdstraat, Terwormdael (
Kleinere gezinshuishoudens
heid gebruik. Door verreken
premie A-rijksbijdrage, cons
kosten) ’ 398,-. Inl. Stienstrj
tel. 045-712255.

Open Huis
Kerkrade

De Maar

& WÊÊfa, &&,
'Ématië- mWL.

’ 139.000,-k.k
Doverau 66 t

Morgen 01-02-86, van 13.30 tot 14.30 uur kunt u zich
vrijblijvend overtuigen van de ruimte in dit fraaie half-
vrijst. woonhuis met cv„ garage en tuin. Ind. 0.a.:
woonk. (ca. 31 m2), keuken m. luxe Poggenpohlinstalla-
tie, bergkast, 1e verd.: 3 slpks en luxe badkamer, 2e
verd.: zolder.

Aquina Makelaardij b.v.
045-715566

WIJLRÉ natuurrijke omgev.
in rustige omgev. 2 min. var
hal, woon-zitk., grote keuker
ging. Verd.: overloopen 3 s\[
met balkon. Zolder met luik.
en rolluiken. Opp. 317 m2. V
Te koop HOEKHUIS met
garage en tuin, geheel on-
derkelderd te Valkenburg.
Bloemenbuurt. Tel. 04406-
-15572.

Te k. goed onderh. half-
vrijst. WOONHUIS te
Schinveld, m. garage en
luxe badkamer, eiken keu-
ken. Vr.pr. ’ 155.000,-. Tel.
045-259842.

> Te huur in Kerkrade
Garage, Struverstraat. Huur p.m. ’ 57,20 per 1 febr. Inl.~ Makelaarskantoor L. v. N. Zeilstra B.V. Tel. 070-469246.r - - " :

IROOSTEREN: te k. half-
vrijst. woonh. i.g.st. Ind.:
entree, woonk. m. parket,
keuken, 3 slpk., douche, m.
vaste wast., zolder via vlizo-
trap, gr. gar., mooievoor- en
achtertuin, bwj. '74. Prijs op
aanvr. Bellen 04499-4198,
Lage Bongerd 8.
Limbricht: vrijstaande
boerderij, veel woon- en
werk/hobbyruimte, tuin en
garage, perceel 620 m 2,

pand is zeer goed onder-
houden, f 230.000,- k.k.
BOPA O/G, 045-324133.
Schaesberg: woonhuis m.
kl. tuin en garage, vr.pr.
/ 98.000,- k.k. BOPA O/G,
045-324133.

KANTELDEUREN of rol-
luiken bestellen (ook voor
industrie). Straten Voeren-daal. Bellen Tenelenweg
8-10, tel. 045-750187.
STEMAT 8.V., Station-
straat 142 Hoensbroek. Tel.
045-217528/217458. Mate-
rieelverhuur van o.a. zee-
containers, stalen rijplaten,
draglineschotten, compres-
soren, generatoren, elec.bouwkasten, pompen enz.
DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
VOEGERSBEDRIJF H.
Reijnders, tel. 045-322828.
Opmaken van oude wonin-
gen, boerenhoeve en onder-houd fabrieken, zoals uit-
slijpen, zandstralen, water-dicht maken.

Te k. BOUVIERPUPS
ontw., gecoup., gde afstam.,
tel. 09-32-1135061)5.

Te koop uit eenmalig nest
DOBERMANNPUPS:
geënt en ontwormd. 04402-
-74728.
Te k. BOXERPUPS,
stamb. St. Hubertus, geënt
en gecoup. Tel. 09-32-11-
-382804.
Te k. D.H.-PUPS, Steenstr.
1, Simpelveld, 045-444742.
DOBERMANNPUPS m.
stamboom, gefokt op ka-
rakter en schoonheid. Ken-
nel Von Leuchtenstern, tel.
045-310948.
Tek. drie BOUVIERPUPS,
8 weken oud, geënt en
ontw. Tunnelweg 58, Kerk-
rade-Terwinselen.
Tek. geel, ivoor, goud, geel,
rood, goud isabel, KÜIF-
KANARIES, goede zang-
kanaries en bastaarden.
Rembrandtstr. 28, Meezen-
broek-Heerlen.
Te k. nest jongeMECHEL-
SE HERDERS, Oude
Rijksweg Zd. 24, Susteren,
tel. 04499-2767.
PAPEGAAIEN gevr. voor
kweek! Niet prat. en
schreeuwen geen bezw. ofmr. v. jonge. 04494-49517.
Te k. oranje KLEINKEES-
PUPS m. stamb., 6 weken,
moeder uitmunt., vader
Ned. kamp. ’600,-. Kennel
v.d. Herelaan. 045-312189.
Te k. York-Shire TER-
RIËRS m. stamb. en inent.
Tel. 045-259699.
Te k. nest Mech. HER-
DERS, moeder harde stel-
ler, vader Bart eert. m. lof
politieh. I 418 pt. eert. m.
lof, pol.hond II 460pt. Pups
geënt en ontw. W. Janssen,
K. v. Nuysstraat 63, Schin-
veld, tel. 045-253168.
Te k. MECH. HERDER-
REU, klaar voor iedere cer-
tificaatkeuring. Tel. 045-
-750857, b.g.g. 045-721437.
Te k. Mech. HERDER +
nachthok + loopren. Past.
Huppertzstr. 12 U. o.
Worms.
Mooie Duitse STAANDER
reu l/2 jr. 2 m herd. teef 9
wk. g. afst. 045-310476.
Te k. Yorkshire TER-
RIERTJES zeer mooi en
klein, geregelde betaling
mogl. 045-312152 Reet. FÊ
scherstr. 15 Übach o.
Worms.

eengezinshuis
het

n in Heerlen?
mdael
geheel thuis in dit nieuwe

huis.
:ichtiging
n 14.00 en 16.00 uur. Land-
(borden wijzen u de weg),
i maak van deze gelegen-
ling van de maximale oude
stante maandlast (mcl. alle
a Heerlen Makelaardij 8.V.,

. te k. halfvrijst. woning, gel.
ri station. Ind.: kelder, ruime
n, douche, wc. en ruime ber-
pks., 1 met wc. + wastafel, 1
Goed onderh. won. met cv.

/rij te aanv. Inl. 04450-1031.

Te k. nest Mechelse HER-
DERS donkere Mechels, 2
teven, 1 reu. Tel. 045-
-270066.
Te koop aangeboden
VIERHORENSCHAAP.
Het is een l/i jarige bok
van het zeldzame jacob-
schaap; een imposant, ge-
vlekt schaperas met vier
grote horens. Eveneens 2
gedekte ooien te koop. Inl.
Hubert J.G. Hoenen, Sta-
tionsstraat 32, Hoensbroek,
tel. 045-214998.
Te k. Am. COCKERSPA-
NIELPUPS, zwart, reu-tjes
m. stamb.; tevens Briard-
pup, zwart, reu, m. stamb.
TeL 04752-1885.
Rijksgediplomeerde ken-
nel,. From Castle of Beau-
ties' kan nog enkel pracht
BOBTAILPUPPIES aan-
bieden. Lid Bobtail Club
Ned./Duitsl. Inl. 04404-1439.
Prachtige YORKSHIRE-
TERRIËRTJES te koop,
zeer klein en mooi m.
stamb., geënt en ontw.
Heerstr. Zuid 4, Stem. Tel.
3594.
Te k. langh. DWERGTEC-
KELS. Prov.weg Zuid 143
Oirsbeek (geen telefoon).
Te koop Duitse HERDER-
PUPS. Tel. 045-254085.
Te k. blauwe Deense DOG
teefje, 8 mnd. m. pap. Ne-
derlandln. 79 Heerlen.
Te k. HUIFKAR met tuig
i.z.g.st. Tel. 045-317776.
Pracht. BULLTERRIER 8
wkn. met stamb. etc 043-
-648900.
Te k. jonge MECH. HER-
DERS vader certificaat
PHI + lof, moeder harde
steller, gesch. v. dress. en
bewaking. H. Geurts,
Spoorstr. 1, Nuth, tel. 045-
-242017.
Kennel van Tamarashof
voor DW.POEDELS in div.
kl., zw. gr. br. abr. wit met
pap., geënt, ontw. altijdpups aanwezig. Tel. 04754-

Te k. Mechelse HERDER,
teef, 12 weken. 045-310296.

AlleenstaandeHEER, 39 jr.,
bezit auto, zkt. lieve vrouw.
Br. m. foto ond. no. HK 979
Limburgs Dagblad, post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Sieske, Rijks-
weg 103 Zd. Sittard, organi-
seert zaterdag 1 febr. een'
carnavalsbal. Bewijs ver-
plicht. Inl. 04494-47962 of
42064.

Een goede relatie
wordt opgebouwd in vertrouwen. Hierbij kunne(~
helpen. Vraag vrijblijvend inlichtingen voor perse
bemiddeling.

Stichting Relatievorming Limbi
erkend door de Raad van Toezicht, ingesteld öM
ministerie van WVC.
Heerlen: mevr. T. Reulen, 045-412847; Merg
04454-4050; Geleen-Sittard: mevr. Kompier, d
23450; Roermond en omg.: mevr. A. Riley, 04749
mevr. Sillekens, 04750-25035; hoofdkantoor
Driessen, Vestahof 41, 6215 KA Maastricht, tel
476677.
Ik ben 'n attract. zaken-
vrouw v. 33 jr.,gesch. en fin.
onafh., zoek langs dezeweg
kennism. m. een goed uitz.
fin. onafh. man om evt. rel.
mee op te bouwen. Alleen
br. met foto worden be-
antw. 8r.0.n0. GE 161 L.D.,
Markt 3, 6161 GE Geleen.
Persoonlijke bemidde-
ling??? Dan l-2-'B6 uw aan-
dacht voor partnerbem.bu-
reau SABRINA.
ledere vrijdagDANSEN m.
dj. Herman in café Oud
Schaesberg, Streeperstr.
56-58 Schaesberg.
Goed IDEE? Idee voor
twee. Heden dansen in
Ober Dayern Hoensbroek.
WEDUWNAAR 53 jr. z.k.m.
damev. 47-53 jr. om samen
de eenzaamh. op te lossen.
8r.0.n0. XE 200 LD Markt
42, 6461 ED Kerkrade.
Begin VEERTIGER, ace.
nivo zoekt langs deze, zij 't
wat ongebruikelijke weg,
een jongerevriend, liefst uit
het zuiden des lands, voor
een langdurige monogame
relatie. Br.met foto o.e.r.
o.no. HK 017 LD Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.

OMAFIETS, heren- en da-
mesfiets met en zonder 3
versn. Tel. 045-257371.
PUCH Maxi en Vespa, tel.
04405-1994.
Te k. YAMAHA DT 1984

’ 1250,-; z.g.a.n. Markgra-
venstr. 84 Hoensbroek.
Te k. PUCH Maxi 2 ir. oud.
Frederikstr. 3 H'heide.
Te k. Maxi PUCH, bj. '85,
vr.pr. ’950,-. Tel. 045-
-227964.
Te k. PUCH MV 50 studen-
tenbromm., 2 en 3 versn.
Inl. 045-312956 na 12 uur.
Te k. gebruikte FIETSEN
groot en klein z.g.a.n. Inruil
mog. Anjerstr. 8 Schinveld
045-256719. .
HONDA MT 5 i.z.g.st. Va-
renbeukerweg 52 Heerlen.
ZUNDAPP KS 50
i.pr.st. Knippert., schrijft-.,
sterw., cockp. m. verz. en
helm. 045-226977.
Tek. gebr. PUCH MAXI,
Vespa, Yamaha DT, Zün-
dapp, tev. gebr. onderdelen
en gebr. dames- en heren-
fietsen. Maasstr. 3, Beers-
dal-Heerlen, 045-725309.

ANWB-erkende auto- en
MOTORRIJSCHOOL
Wischmann & Zn. Übach o.
Worms 045-351721 voor mo-
tor, auto, vrachtauto, auto-
bus of aanhangwagen ach-
ter auto of vrachtauto te-
vens opleiding voor het
chauffeursdiploma.

SORTEERMACHINES
Alles v. aardappelen + uien.
N. Kallen. 045716364 v.m.
Gebr. MENGMESTVER-
SPREIDERSKaweco, 2500
ltr.. Record 4200 ltr., Ipsam
2600 ltr. en 5000 ltr., Colfra
6000 en 8500 ltr. Collé, Nus-
terweg 90, Sittard. Tel.
04490-19980.
Tek. jongebruine KIPPEN
(aan de leg). H. Ploemen,
Broekhuizenstr. 538, Rim-
burg, tel. 045-352295.
Te k. 7 ha LANDBOUW-
GROND, aaneengesl., ge-
meente Schinnen.
Br.ond.nr. Si 234 LD, Baan-
dert 16, 6136 ER Sittard.
TUINAANLEG - verande-
ringen - snoeienenz. Tuinb.

" Stokkermans, Esschenweg
70, Heerlen, tel. 045-751416:
Te k. gevr. perceel BOS-GROND. Postbus 346, 6160
AH Geleen.
Te k. 12 BIGGENBATTE-
RIJEN. kraamhokken enzeugenboxen. Tel. 045--251414.
Let 0p... koopje van de
week... 1 nieuwe overjarige
Becker CULTIVATOR 2,35
werkbr. f 680,-. Frissen
B.V.

BBC
Van Oostenrijkse fal
zeer voordelige, komi
ger. VAKANTIEWOI
boerderij of chalet 4-8
v. winter- en zomerval
05910-22293.
St.-Maartenszee, BUI
LOW bij zee, zwempar
Voorseizoen ’ 185,-r ,
’450,- p.wk, hoogseJ^V
f 595,- tot f 895,- p.wl?»OCk
02246-3109. ontk
_>a___Miiini!

bosiTe k. gevr. alle merkelni„,,
RAVANS. Tel. M5-7? I**1**of 723076. geld
Te k. BURSTNER F? ls
City 400 TN, type '80het !
voortent, div. accterdnieuwstaat, ’ 6750,-. »„„,,
04495-3445. le&1
Tek. 10TOERCARAVi011'

va. ’ 1000,-. Tel. 045-75' lra
Weg. verb. grote OP^^
MING in de Oude I^_gel. Provincialeweg I
richt. Hulsberg, schuii^^bejaardenhuis. [É. INTERART Antiek, Iri
64, Simpelveld. 045-441
Zeer grote keuze in stri
kasten, vitrines, eethoe
salontafels enz. Nu ook
eazijn vol grenen me
len. Eigenrestauratie e
gerij.
ANTIEKUITVERKOO I
wegens verbouwing, i
§aat weg voor de helft

e prijs. Goedkoper
niet meer!!! Wijshoff' I
ques, Amstenraderwej
Hoensbroek-Centrum,
045-211976. Geopend:
derdag, vrijdag en zater
Te k. aangeb. antieke fl, dienne BANKJE,
mooi, tel. 04490-14925 n
uur. i

GEBIT gebroken? K
terwijl u wacht. BorsbcL^j
en Moers, Streeperstr.M
Schaesberg. 045-315921 Mwasautomatenseß
VICE Paumen, Brunssß. Tevens reparaties van vH
drogers, vaatwassers. kK
kasten, diepvriezers I
kookplaten. Tolenhof I
045-253782. ■
Voor alle koelkasten- 1
DIEPVRIESREPARA- 1
TIES: Vroko, 045-44156>
461658. ■KUNSTGEBITRAPARjB
TIES.Klaar terwijl u wal
Duyzings, BeylkenswegH

I Oirsbeek. 04492-4615.
Gerard Hermans, PAR/f C
NOST, dagen nacht bertij,
baar voor toekomst en pL
blemen, stoppen met r^
ken. Baselaarstr. 1, Mi_
Bosch, tel. 073-139065. 112
SNUFFELMARKT/TA- 'LENTENJACHT, 26 jan-
-16, 23 febr., 8, 9 mrt. Sp« i
foedbeurs Cocarde

enburg. Inl. 045-213386-
GROENSTRAAT dond:H,
febr. a.s. trad. AUW WAj
VERBAL. Kaartv. O* 11
317000. *t

As. zondag 2 febr. van 10 *n
uur CARNAVALSNI'*■FELMARKT. Ook spassl
pellen zijn welkom. C'i'e
trum Cocarde (boven d $.no), Valkenburg. IV \r,
soundmix- en playba' 'wedstrijd en fotowedstri ?e
Inl. 045-213386. 1 f»;
Uw meubels NIEUW W'
kleed. Gr. coll. meubelt JU
kleding in alle prijsklasse le
Stoff. Kloprogge, Ak< ,\,
straat 70, Kerkrade-We>'
tel. 045-412735. /€

TV-reparatie zonder vo< }frijkosten. Z.-Limburg T nSERVICE. Tel. 045-3f4l2^H. ARETS zoekt voleybi E
lers voor zijn rekreatic' k
team. Tel. 045-250410 (vT J|

dags). jg
mm—mmmmmmmmmmm
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EINDHOVEN - De Eindhovense
politie heeft gisteren een 38-jarige
man uit Heerlen aangehouden, die
eind vorig jaar was ontsnapt uit de
gevangenis in Alkmaar. Gelijktij-
dig hield de politie een 27-jarige in-
woner van Maastricht aan die zich
woensdag niet teruir had jretnelri
n» i^Vn tl^r ,-f S

4 £e .udHnJ H f?" een strafinnch-

voeVrl^r vfnnSUMeiï.,.Ee» "°!;d:voerder van de politie heeft dat
donderdag meegedeeld.
problemen. Een speciaal aanhou-
dingsteam van de Eindhovense po-
litie probeerde de auto waarin de
mannen reden tot stoppen te dwin-

mmmmmmmm

Sen- Dat mislukte. De auto
dween met grote snelheid en re*,,,dwars door de middenbermvai
vierbaans weg. Daarna reed d<
gen nog geruime tjJd door- tegen %stroom in. Uiteindelijk belandde %^auto in een sloot naast de we.g. It,.
twee mannen gingen te voet aan Mi

haal- maar konden korte tijd lat*»,
alsnog worden aangehouden.
n„ J ¥■> 1Lil'. CIC HOOVU&t*
)

fjt|*iio ■ ■">"■■" PTl'l'l<-/1 ug IldcU jT 1 1(4
maastripht n- t, h«. n a*£
„« A»Jsïï "« K-Pf. J' ?e Bo«rde>.uit Cadier en Keer is per 1 maart be,
noemd tot hoofd van de Bedrijfsg^'
„eeskundige Dienst van de PTÏ
Daarnaast blijft hij hoogleraar Be
drijfsgeneeskunde aan de Universi
teit Limburg. .
Dr- de ?S2£ der keert daarmee teruü
?*" de

Q PTT, waar h« ook al van 196
L° i?" *erkzaa" "\Daarna 7erd jS^eS **" Rljksgeneeskuni

Officiële mededelingen
GEMEENTE

VALKENBURG A/D GEUL
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan de Geul brengt, ter
voldoening aan het gestelde in arti-
kel 22, lid 2 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening, ter openbare ken-
nis, dat vanaf 3 februari 1986 ter ge-
meentesecretarie, Afdeling admini-
strafte Grondzaken voor een ieder
ter inzage is neergelegd het besluit
van de raad van deze gemeente van
27 januari 1986, waarbij wordt ver-
klaard dat een bestemmingsplan in
voorbereiding is voor:
a. een gedeelte van het perceel, ka-

dastraal bekend gemeente Ber<J<
en Terblijt, sectie B-3, nr.2812.'
plaatselijk bekend Pater Tillie-t

, straa<-\ . . . „.,!b. een gebied begrensd door: Vil-'
terweg, Daelhemerweg gedeelte-'
lijk, Sibberweg, Europacam-j
ping, Couberg gedeeltelijk en de
Provincialeweg Valkeriburg-
Maastricht (rijksweg te Vilt);

c. het gebied behorend tot het land-
goed 'de Heek',

een en ander zoals op de bij het be-
sluitvan de raad behorende gewaar-
merkte tekening in rode omlijning
is aangegeven.
Valkenburg aan de Geul,
31 januari 1986
De burgemeester voornoemd,
Gilissen.

Vrijdag 31 januari 1986 " 18Limburgs Dagblad



Gerard Bakker: „Bloed, zweet een tranen wil ik ziek”
Bettine Vriesekoopweer in't gareel

HAZERSWOUDE - In alle opzichten was januari een storm-
achtige maand voor tafeltennisster Bettine Vriesekoop. Niet
alleen buiten, maar ook binnen het clubgebouw in Hazers-
woude stak de voorbije weken menigmaal een stevig windje
op. Waar Aeolus de zaken in klimatologisch verband voor
zijn rekening nam, zorgde Gerard Bakker binnen de muren
voor verbale windkracht. De aanstaande bondscoach van de
NTTB richtte zijn woordenstroom op Bettine Vriesekoop,
tweevoudig Top-12-winnares en ex-Europees kampioene, de
sportvrouw van '85, die sinds jaar en dag wordt bijgestaan
door de Leidse trainer. Zij staat immers aan de vooravondvan een hernieuwd Top 12-toernooi.
Dat Vriesekoops aandacht voor het
tafeltennis gaandeweg was ver-
flauwd, was voor Bakker een bron
van ergernis en de directe reden van
zijn ongewone gedrag. Zij verdien-
de vanwege de tanende belangstel-
ling voor het pingpong ..een draai
om haar oren. maar werd overstelpt
met schouderklopjes", had Bakker
knarsetandend geconstateerd. Het
mislukte optreden bij Europa-Azië
vormde voor Gerard Bakker een
mooie aanleiding om Vriesekoop
met de waarheid te confronteren.

keerd en dat was te merken aan haarspel. Een lange rally kon ze nietmeer spelen, als het even mis ging
stond ze al met datkoppie te schud-den. Fout. Bloed, zweet en tranenwil ik zien".
Een openhartig gesprek tussen het
illustere duo deed de koers wijzi-
gen. „Het was de laatste jaren nooit
nodig om bij de training van Bettine
aanwezig te zijn", meldt Bakker,
..maar nu wel. We zijn nog nooit zo-
veel samen geweest als deze
maand". Dat Vriesekoop in die pe-
riode stevig onderhanden werd ge-
nomen, laat zich niet moeilijk ra-
den. ~Ze moet weer bereid zijn die
zak stront op te vreten", draait Bak-
ker op geheel eigenwijze niet om de
feiten heen.
Vriesekoop zelf schaart zich achter
de visie van haar coach. „We had-
den afgesproken dat we het dit jaar
anders zouden doen met het oog op
de wereldkampioenschappen en
Olympische Spelen. Ik verlegde
het accent meer naar conditie- en
krachttraining. Ik liet de interna-
tionale toernooien voor wat ze wa-
ren. Met Lukov (de Bulgaar in
dienst bij Dextro-Hazerswoude)
oefende ik alleen op serveren, de

„In Valkenswaard had ik een black-
out", beoordeelde de speelster haar
eigen prestatie: de coach daarente-
gen hield het op een gebrek aan mo-
tivatie. Dat klinkt vreemd uit de
mond van de man, die zijn pupil al-
tijd de hemel inprees waar het ging
om de mentale instelling. „Ze wordt
ouder, ze gaat tegenwoordig ook
een biefstuk eten, ze is gecultiveerd
en krijgt belangstelling voor andere
dingen. Dat kan ik allemaal best be-
grijpen", verduidelijkt Bakker zijn
kritiek. „Maar dat is geen reden
voor een mindere instelling achter
de tafel. De laatste tijd was het mis
met Bettine. Ze werd overal in de
bloemen gezet, terwijl ze dat eigen-
lijk niet verdiende. Ze trainde ver-

rally's bleven achterwege. Dat
bleek niet de juisteaanpak".

zullen blijven. „Hrachova omdat zij
in vorm is en straks graag in Praag
voor eigen publiek Europees kam-
pioen wil worden. Nemes heeft tij-
dens de zomer doorgetraind en
plukt daar nu de vruchten van, al
kan ze nog veel beter".

Ze is dus niet van plan zich er met
een Jantje van Leiden af te maken,
hoewel de 24-jarige Hazerswoudse
de Top-12 al twee keer zegevierend
afsloot. Nu verwacht ze dat Olga Ne-
mes en Marie Hrachova haar voor Sinds Olga Nemes in 1983 op de

vlucht sloeg naar West-Duitsland,
heeft de 16-jarige ex-Roemeense
haar serieuze levenspatroon van
toen aan de westerse normen aange-
past. Hetgeen is af te leiden uit het
gedrongen, ietwat corpulente pos-
tuur. Ondanks de toename van het
lichaamsgewicht en de frivole le-

venswijze blijkt Nemes voor Vriese-
koop een steeds moeilijker te van-
gen prooi. „Ze is zo verschrikkelijk
onverstoorbaar", schat Vriesekoop
haar tegenstandster op waarde.

„Ze verroert zich nauwelijks ach-
ter de tafel en plaatst de ballen
loepzuiver. Het is mijn spelletje
niet, haar speelwijze zou mij geen
voldoening geven. Ik moet het heb-
ben van werken achter de tafel".
Dat laatste was Bettine Vriese-
koop voor even ontschoten, totdat
zij door Gerard Bakker weer in het
juiste spoor werd 'geblazen.

/( Gerard Bakker, bekend om
!i?n boute uitlatingen.

" Bettine Vriesekoop, derde op de plaatsingslijst voor het Top 12-toernooi in Zweden

Dameschandbalploeg
verliest opnieuw

\ HEB — De Nederlandse dames-
}'a«idbalploeg heeft gisteren ook de

wedstrijd in het zevenlan-
A»Uoernooi in het Tsjechoslo-
L^akse Cheb verloren. Tegen de
I'Ploeg van Tsjechoslowakije
.erd het 16-28 na een ruststand
/*«. 10-11. Polen, dat woensdag van
franje won, versloeg Bulgarije
l?et 22.18. Na twee dagen leiden
Aiecho-Slowakije en Polen met
J*ee overwinningen, Nederland en
."lgarije verloren beide wedstrij-
\. 1. In groep B won wereldkam-ï'oen Hongarije met 18-17 van de
P°ndsrepubliek.

6 Nederlandse dames konden hetn de eerste helft nog redelijk bijbe-en. Na de hervatting voltrok zich
Fhter in enkele minuten een ramp.
e Nederlandse aanval maakte zes

[?er achter elkaar een afspeelfout.
pet herhaald balverlies leidde tot

hoslowaakse uitbraken, die
f tlJ-k voor stuk perfect Werden afge-

Van 10-11 sprong de score in
l'jf minuten naar 10-17. Het dunne

l.je was definitief gebroken en
L' ploeg die een halfuur op de top-

£en van de tenen had gelopen, had
r|en verweer meer.
Aloen doelvrouwe Carina Bruins
Weef zichzelf. Dank zij haar. zij
?t(->pte onder andere vijfvan de der-
'°n strafworpen, groeide het ver-
Phil niet verder dan twaalf punten.
~e Nederlandse doelpunten wer-
.Qen gemaakt door Ursula Dekeling
A Esther Hageman, Hanneke van
JjÜl, Monique Geitz (3). Cecile Leen-
?'', Diana Niemantsverdrieten Joke

Pieters elfde in
toekomstzesdaagse

- De Maastrichtse. htateurwielrenner Theo Pieters
met zijn koppelgenoot

Botman op de elfde plaats
"J* 1 de toekomstzesdaagse van Rot-Jerdam. Het koppel Pieters-Bot-
J^an had een achterstand van 19- «nden op het winnende tandem

-|»art van de Kruisweg-Michel Le
-prand. Dit jonge koppel, 20 en 19,
!r°n eerder deze winter ook de zes-
■ van Maastricht.

~■ :'ndstand Rotterdam: 1. Aart van dc
°"üisweg/Michel Le Grand 115 punten:
Louis de Koning/Ton Vrolijk 93: op

(Ii ronde: 3. Johan Bruyneel/Lorenzo
*page (Bel) 154; 4. Lars Olsen Kenneth
Pngholm 142; 5. Barend Huveneers-P>eo Kortekaas 137; op 19 ronden: 11.lerben Botman/Theo Pieters 33; op 26
pden: 12. en laatste Peter Grootegoed-
aario van Baarle 17.

EK-driebanden:
leuk verzetje

in de avonduren
Vrijdag ontmoet hij Arnouts
„Ik kan nog veel beter", vertel-
de Kovac, electricien van be-
roep en woonachtig in Brno. „Ik
haal geregeld een moyenne van
1,200. Maar ik ben niet gewend
aan sterke tegenstanders. In
mijn land zijn maar twintig bil-
jarters, die aan de grote tafel
spelen". Kovac, 29-voudig Tsje-
choslowaaks kampioen, begon
drie jaar geleden met het spelover drie banden. In Mondorf
speelt hij zijn tweede Europese
kampioenschap. Hij voelt zich
nog altijd kadrist, al is hij in
Europees verband nooit hoger
dan de zesde plaats gekomen.

De 46-jarige Jan Niederlander
heeft zich daarentegen geheel
toegelegd op het driebanden.
Omdat hij meer dan vijfjaar lid is
van de Zwitserse bond, mag hij
dat land vertegenwoordigen.

Niederlander, het is zijn echte
naam, is geboren en getogen in
Utrecht. Daar was hij al jong be-
kend met het biljarten. „Wan-
neer ik 's zondags naar de kerk
moest, ging ik altijd stiekem bil-
jarten". Als 22-jarige avonturier
trok hij naar Zwitserland, in de
veronderstelling daar enkele we-
ken te blijven. De chef-kok van
de kantine van een bank woont
alweer 24 jaar in Genève.
Daar is hij lid van de biljartclub.
Niederlander, die nooit de be-
hoefte heeft gehad de Zwitserse
nationaliteit aan te vragen, heeft,
net alsKovac, in eigen omgeving
weinig tegenstand. In Mondorf is
dat wel anders.
„Ik amuseer me hier prima. Ik
heb helemaal niet de illusie hoog
te eindigen. Ik heb nu eenmaal
een enorme achterstand op de

rest. Wat te denkenvan de jonge-
ren. De meesten kun je als prof
beschouwen, ze doen niets an-
ders dan spelen. Voor mij is het
een verzetje in de avonduren".

Niederlander toonde zijn gelijk
door twee keer te verliezen: van
de Portugees Thieraga en de Lu-
xemburger Fonsy Grethen.

Tweede ronde;
Kovac(Tsj) 5(1 70 5 0.715
Tachnakian (Fra) 44 70 5 0J528
Grethen(Lux) 50 48 5 1.041
Niederlander (Zwi) 36 48 4
Carlsen 43 5 1,162
Grethen 16 43 5 0,372
Kühl
Vu-tanen 33 51 3 0,647
Scherz
Arnouts 42 51 4 0.823
Theriaga i 38 8 1.315
Blomdahl :J,2 38 6

" Jan Arnouts verloor gisteren zijn partij tegen routinier
Johann Scherz.

sport

Belangrijk weekeinde voor ijshockeyers

Smoke Eaters
op de drempel
van play-offs

ir

J&ELEEN - De nationale ijs-
flhockeycompetitie nadert haar

Nog twee week-
einden hebben declubs de mo-
gelijkheid een plaats bij de
Kaatste vijf te veroveren. Een
Jpositie die recht geeft op de
folay-offs. Voor Smoke Eaters
Igeldt dit komende weekeinde
j|als de laatste drempel voor
jhethalen van de play-offs. Za-
terdagavond (20.00 uur) thuis
tegen Panasonic Den Bosch,
pmdagavond uit naar Tilburg
jTrappers.

Op papier voor Smoke Eatersgeen probleem, hoewel de Eaters
in Den Bosch een nederlaag te
slikkenkregen. Tilburg Trappers
zal moeilijker zijn. Bij de Trap-
pers werden wel de twee punten
voor de bekercompetitie ge-
haald, maar dat gebeurde via de
groene tafel. Het Tilburgs pu-bliek, niet tevreden met de pres-tatie van de Trappers, gooide tij-
dens de wedstrijd bierblikjes
waarna de wedstrijd werd ge-
staakt.
Nu, de Tilburgers de tweede
plaats bezetten, zal het in de Peli-

kaanhal weer en heksenketel
zijn. Niet alleen Hebro Trappers,
het publiek maar ook de ex-
Eatersdoelman, Guido Walen-
ciak, die deTrapperskleuren ver-
dedigt, vindt Smoke Eaters te-
genover zich. Een in vorm zijnde
Walenciak kan de wedstrijd be-
palen. Zaterdagavond in Geleen
tegen Den Bosch mag Smoke
Eaters geen steek laten vallen.

Programma: vrijdag Den Haag-
Groningen; A'dam-Tilburg; Nij-
megen-Eindhoven. Zaterdag:
Heerenveen-Groningen; Eind-
hoven-A'dam; Groningen-Nij-
megen; Smoke Eaters-Den
Bosch. Zondag: Tilburg-Smoke
Eaters; Den Bosch-Heerenveen.
Maandag Eindhoven-Tilburg.

Stand:
GIJS Groningen 12-18
Hebro-Trappers 11.14
Smoke Eaters 1243
BP Flyers 12-13
Kemphanen . 11-12
Amsterdam 12-12
Nijmegen 12-1C
HYS Den Haag 12.{
Panasonic Den Bosch 12-f " Guido Walenciak, de ex-Eaters-keeper, verdedigt thans

het doel bij de Trappers. Foto . PETer roozen.

Nederlander Jan Niederlander: „In plaats van naar de kerk ging ik stiekem biljarten”
MONDORF-LES-BAINS
De biljartstrijd om het Euro-
pees kampioenschap drie-
banden telt een aantal deel-
nemers, dat zich bij voor-
baat kansloos mag achten.
De voor Zwitserland uitko-
mende Nederlander Jan Nie-
derlander is er één van. Zo
ook de Tsjechoslowaak Zol-
tan Kovac, die bij Jan Ar-
nouts in de poule zit. Beiden
hebben een moyenne (rond
de 0,800) dat geen uitzicht
biedt op een hoge klassering.
De 42-jarige Kovac. desondanks
toch aan een sterk toernooi be-
zig, heeft bovendien de pech, dat
hij als enige biljarter niet in het
luxe casino van Mondorf-les-
Bains is gehuisvest. Zijn bonds-
bestuurders, die het in Mondorf
lieten afweten, vonden een ver-
blijf in het casino te duur en ver-
zochten de Luxemburgse orga-
nisatoren per telex een andere
accommodatie te zoeken. Die
werd gevonden in een hotel in de
dorpskern van het kuuroord. Ter
compensatie kreeg Kovac van
het casino een vaste begeleider
en een chauffeur toegewezen, die
hem als een schaduw volgen. De
vriendelijke Tsjechoslowaak
voelt zich er wel bij. Hij verloor
woensdag van De Oostenrijkse
routinier Schei/., maar won don-
derdag in zeventig b.eurten van
de Fransman Tachnakian (50-44).

Limburgers in Rossinploeg

Wielercontract
voor Henk de Hey
en Michel Giesen

van onze sportredactie

HEERLEN - De amateurwielrenners Michel Giesen uit Amstenrade en
Henk de Hey uitHeerlen zijn opgenomen in deBrabantse formatie Ros-
sin-Elro-Sportbalsem-Paribabanden. Beide Limburgers worden vol-
gende week door chef d'equipe Nico Henskens gecontracteerd. Eerste-
jaarsamateurMichel Giesen (19) en routinier Henk de Hey (30) zijn daar-
door twee van de vier Limburgers die in 1986voor een gesponsord team,
een zogenaamde gastrennersvereniging, uitkomen.

Behalve genoemd tweetal, verkeren
Frans Maessen en John Waterreus
(beide rijden voor Batavus) in de-
zelfde uitzonderingspositie. Door
de invoering van het nieuwe be-
leidsplan van deKNWU met betrek-
king tot de districtsploegen zijn in
ons land slechts vier amateurploe-
gen overgebleven.
Voor Henk de Hey betekent de
overeenkomst met het Rossin-team
een come-back in het KNWU-pelo-
ton. De Heerlenaar stapte een tien-
tal jaar geleden over naar de Neder-
landse Wielrenbond. Als NWB-ren-
ner bracht De Hey het zelfs tot we-
reldkampioen. Dit jaar hoopt De
Hey als KNWU-coureur die succes-
sen voort te kunnen zetten. Vanwe-
ge zijn routine heeft ploegleider
Nico Henskens De Hey tot wegkapi-
tein gebombardeerd. Michel Giesen
was vorig seizoen een van de best*
Limburgse junioren. De Havo-stu
dent debuteert dit jaar bij de ama
teurs.

week op trainingskamp naar Span-
je.

De Rossin-formatie is als volgt sa-
mengesteld: Henk de Hey, Michel
Giesen, Eric Vossenberg, Hans
Boom, Peter de Vos, Han Wolters,
Frank Rijkhof. Henk de Reuver,
Arie de Hart. Harrie Geeris, Ruud
van Deursen, Willem van Mierlo,
Leon van der Wal,Peter Brijs, Leon
de Hart, John Lammertink, John
de Vries, Frank Jochums en Jos
Elen.

De ploeg waarin De Hey en Giesen
zijn opgenomen, heeft alle belang-
rijke klassiekers en Olympia's Ron-
de van Nederland op het program-
ma staan. Voorts bezorgt chef d'e-
quipe Nico Henskens zijn renners
startgelegenheid in België. West-
Duitsland, Frankrijk en Spanje. De
kern van de ploeg vertrekt volgende

SPORT KORT
Trainerscarrousel
KERKRADE - Arie Pieneman
verlaat aan het einde van dit sei-
zoen na drie jaar samenwerking
de derde klasser Chèvremont.
De club heeft nog geen opvolger
gevonden.

Oefenvoetbal
VV Cadier en Keer-MVV C 0-0
VV Cadier en Keer Al-MW
jeugd 0-7
VANDAAG:
Bom- Fortuna C 19.00 uur.

" ECHT - VV Sint Joost organi-
seert morgen weer haar maan-
delijkse trimloop. De afstand
die gelopen kan worden be-
draagt 3, 6, 9, 12 of 15 kilometer.
De start is om 15.00 uur op het
sportpark Tussen de Berken te
Sint Joost. Inschrijven kan tot
tien minuten voor de start.

WEERT - In manege 'De IJzeren
Man' worden dit weekeinde
springwedstrijden gehouden.
Morgen komen vanaf 10.00 uur
de lichtere combinaties aan de
start, terwijl zondag vanaf 10.00
uur de bak vrij wordt gemaakt
voor midden en zwaar. Afslui-
tend is er dan nog een springen
voor middenen zwaar. Onder de
deelnemers bevinden zich top-
pers als Rob Ehrens en Wiel He-
ber.

De Goede
onschuldig

CANTERBURY — De juryvan
de rechtbank in Canterbury
(Eng) heeft gisteren Jacques de
Goede uit Standaarbuiten niet
schuldig bevonden aan de
smokkel van softdrugs. De
oud-wielerploegleider werd
op 15 augustus van het vorig
jaar gearresteerd in Sheer-
ness, nadat de Engelse douane
tussen de cabineen de laadbak
van zijn auto 38 kilo hasj had
aangetroffen.
Nadat verzoeken tot invrrj-
heidsstelling op borgtocht wa-
ren afgewezen, werd maa
het proces in Canterbur;
voerd. De jury was met d<
dediging van De Gi
mening dat de aanklagei
het bewijs had kunnen le
dat de Nederlander wist dat
zijn wagen hasj bevatl

Elfduizend Nederlanders
naar WK

Inzell uit
de kosten

INZELL - Voor het toernooi om he
wereldkampioenschap allroum
heren is geenkaart meer te krijger
Dat hebben de organisatoren don
derdag tijdens een persconferentil
in München bekendgemaakt
zaterdag 15 en zondag 16 februar
zullen ongeveer 18.000 belangstel
lenden de wedstrijden in Inzel
rechtstreeks volgen. In de voorvei1
koop werden al 11.000 toegangsbi
wijzen door Nederlanders gekoch
Door de topn
toren, die met een begroi
450.000 mark (vijf ton) wi
ruimschoots uit do kosten. Yo
burgemeester Ludwig Schwabl
Inzell kan het dorp (doorgaans
inwoners) de invasie van Nedei
ders op eigen kracht aan. Schv
die tevens voorzitter van 1'
satiecomité is. verklaarde dat
het handhaven van de opei
orde geen assistentie van h
overheden nodig is.

Afgezien van de massa:.
landse toeloop verwacht Inzell
geveer 25 leden van het lnter
nale Olympische Con
ken een week later ook de wen
telstrijd bobslee in Kónij::
en Königsee zijn Oh
strijdplaatsen als het lOC -spelen van 1992 '.
tesgaden.
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rtOTALYBALANSÜIT^! KAASKAST BJ
Massief geloogd eiken EETHOEK 0 Sg

Bd^Sd^Sf !egplan^ 1ROB ■ m 1
4 stoelen met zadelzit + tafel 140x80 cm, kompleet van 2650,- /MX ■ l/AACI/ACT SPOTPRIJS! 'VwUj
-",w^.« j -i BALANSPRIJS nu ■ * vUj KAAbKAb I JJAA fl
DRESSOIR gelOOgCl eikeil 105x180 cm met 3 planken f onderkast, met 2deuren lUM m UI

300 cm breed, 157 cm hoog, met 10 deuren en 5 laden. Zeer ruime kast met in het AAAA Moooiof oil/on EETIfAMFR
BALANSPRIJS! J

midden 1 glasdeur normale prijs 5795 .SHHii - IViaSSieT eiKen tt I KAIVItH APAA M
Nu éénmalia SPOTBALANSPRIJS! WWWWM ruime tafel 160x85 cm + 4 stoelen, met zadelzitting. Kompleet van 3490.- /hUX m M

_.„_..»....,<**-■- i. xx ii j Nu BALANSPRIJS fcWlllli m
Prachtig geloogd EIKEN BANKSTEL in buffelleder A^.A .. on 1
onverwoestbaar a,s 3 ztf 2 zits zolang de voorraad strekt 3950 "

met 'ederen Z'ttin9' mee'Pr"S *U>" Pc' Z,t"

I ma, mnni nßmnm npinnnri pilcpn BALANSPRIJS! u^uu5 Diverse FAUTEUILS in prachtige stoffen A ng%nZeer mooi DRESSOIR, geloogd eiKen -i-rno effen en gebloemd, van 1395.- 17hX -185 cm breed en 110 cm hoog, met boven 3 laden, beneden 3 deuren. Normale prijs ’ Uf€ . Nu BALANSPRIJS! ■ "WÜJ
-...„„.„-„

BALANSPR,JSnuéénmaIi9 ' ""*> 2V2-ZITSBANK
GelOOgd eiken SLAAPKAMER in mooie velours met eiken onderstel of met volant leverbaar, normale prijs 3190,-. Dit f\f\Q
4-deurs kast, ledikant 140x200 cm, 2 nachtkastjes, commode met lade en spiegel. J^pA moet u zien, zolang devoorraad strekt

0 „n. .o. HHK ■
Met groot ledikant 1.80x2.00 meerprijs 425.- "* /ÜI m m . _____.. ~...*—.

BALANSPRIJS! "WWWJ
Nu zolang de voorraad strekt "t f MUj Moo je LEDEREN FAUTEUIL -4 OHO Üle■ Prachtige Fitform FAUTEUIL QQQ met goe d

nü balansprijs! IOÜO,- Sin mooievelours, slechts enkele stuks in voorraad HHfl ■ ..... n~~n-,>., .aIÏh Sr»
c o FFTifAMFR iurnhn

balansprijs ilïlU- Qrote sortering in TV- en STEREOKASTEN aa"

tnOrme ttlftHlYltn JUIUDO in djverse U jtvoeringen met afzonderlijk draaiblad en uitschuifplateaus, in blank ge- mma\ mmmmmm lnd 1
zware tafel 200x90 cm met een bladdikte van 7cm + 6 prachtige stoelen met biezen AAAQ schuurd, midden eiken of geloogd KQR - "■ zitting, kompleet normaal van 5150,- OjJÏJO-" Reeds VOOr UlIUi

~,-„..,„BALAN?Pr, JIIO,an9 v°°rra «»*ww, Massief ejken VOLTAIRES of OPASTOEL ng%t%Leuke 2-ZITSBANK massief eiken 4 000 indiversestoffenen lederleverbaar-Zolangdevoorraadstrekt 330 ■ "
M met draion velours gestoffeerd van 2195,- /MX ■ BALANSPRIJS vanaf *#wWj Jonda
■ Nu éénmalia SPOTPRIJS! ifc»#w§ ■ te va.Nueenmangarwirmw. 7 I " Ook in KLEINMEUBELEN enorme kollektie o.a. MIMISETS, KRANTENBAKKEN, houd<

PraChfige kOllektie TOOGKASTEN WIJNREKKEN, BIJZETTAFELS, HOEK^AFE^., SALONTAFELS, SECRETAIRES na^
volledig massief Frans eiken met enorme bergruimte, in diverse kleuren leverbaar, AJAA I ' » mets

; normaal 4450,- ü4üOi B I u"1. ....Pl/ . PT Nu BALANSPRIJS uitzoeken #ERZ|JN NOG VEEL MEER aanbiedingen, te veel om op te noemen, voor Z''■MOOie KAASKAOT m\ AAA HALVE PRIJS EN ZELFS MINDER DAN DE HELFT. KOMT U VRIJBLIJVEND ZELF een ,
180x150cm met bovenkast, massief geschuurd blank eiken van 2695,- «IMX ■ OVERTUIGEN. U ZULT VERSTELD STAAN VAN ONZE KOLLEKTIE MASSIEF EIKEN ,»en .

■ Nu éénmalig SPOTPRIJS ■*#*#*# " en lederen meubelen. tot ziens "sc
mm f - —^-^^^^-i 9'ng

i «tS*» schreurs meubelen b.v.
H /M| fl Hr den

I ■"!J MOLENSTRAAT 10, LIMBRICHT - tel. 04490-16961 |
"",'Ch,?bi*,"ard Langs de grote weg Sittard-Born - ruime parkeergelegenheid IjJ
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L_— —....— —_
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Het voordeel voneen
I sportieve uitrusting.

%l^. i Kijk eens naar de vele sportieve extra's, kijk dan naar dan snel naar de Volkswagendealer Wilt u weten waar

’ f JÊÊ zn prijs en ontdek dat sportief rijden tijdelijk heel aantrek- de dichtstbijzijnde Volkswagen-dealer zit, /^W^\'J ' r É keiijk is. Temeer omdat dePolo al veel standaard heeft. bel dan 020-867351. llWilI È We noemen hier: onafhankelijke wielophanging, zelfcor- VoIksWCICIGn.WiG and©rS? vA_y

Sportieve extra's f 2.300,- j^Ê WÊ 9..5 M Hl ¥ r-r— r.'^jmru bM

Sportief voordeel f 1.050,- i^^^^^^ H wÊmë
De sportieve extra's: grille met dubbele koplampen, sportstuur, lichtmetalen velgen niet brede tfl W^ ||| W S^§
!65 SR 13 bonden, striping met Sprinter aanduiding en hoofdsteunen. VS «j ||r 11 H rf



Sport kort

" NUTH - Door de LRV Nuth wordt
*ondag in de Sporthal Zuid Limburg
te Vaesrade een Indoorconcours ge-
houden. Vele Limburgse topcombi-
fiaties verschijnen aan de start. De
Wedstrijden beginnen om 10.00 uur
tiet springen A, gevolgd door B en
Vanaf 12.00 uur Licht. Vanaf 15.00
Nr starten de middencombinaties.
Om 16.00 uur zwaar en tot besluit
*en progressief springen voor mid-
den en zwaar.
(" SCHAESBERG - De schaakvereni-
ging Schaesberg organiseert dit week-
einde de Limburgse bondswedstrijden.
De vierkampen starten morgen om
14.00 uur en worden zondagmorgen
jom 10.00 uur hervat. De zeskampen
9aan zondag om 10.00 uur van start.
Gelijktijdig wordt gestrederf voor het
[Limburgs veteranenkampioenschap
>oor spelers vanaf 60 jaar. De wedstrij-
den vinden plaats in het Streeperkruis.

" GELEEN - Op dinsdag 11 februari
aanstaande vindt om 20.00 uur in
het trefcentrum Drive Inn een mixed-
Pairs bridge drive plaats. Inschrij-
ven kan tot uiterlijk 10 februari bij
2ef Kleinjans, tel. 04494-43156. Het
Inschrijfgeld bedraagt fl 5,00.
[" GRONSVELD - Zondag zullen in het
Gronsveldse gemeenschapshuis de
iudokampioenschappen van de Budo-
bond Zuid-Nederland plaatsvinden.
Aan het toernooi, dat om 11.00 uur be-
gint, nemen ruim 200 judoka's deel. Tij-
dens het toernooi zal namens de BZN
log een aantal belangrijke onderschei-
dingen worden uitgereikt.

" SIMPELVELD - Ter gelegenheid
Van het zilveren bestaansfeest van
het Wielercomité Simpelveld wordt
een jubileumboek uitgegeven. Wie
interesse heeft kan intekenen bij
Jeu Thill, tel. 045-443092, De prijs
bedraagt fl 9,95.

" HEERLEN - De eerste American
Pootball Club van Limburg, de Heerlen
Mountaineers, gaat dit jaar voor het
eerst aan de nationale competitie deel-
nemen. De eerste wedstrijd is op 20
april. De club kan nog een paar leden
gebruiken, die opgeleid willen worden
voor deze boeiende sport. Gegadigden
kunnen contact opnemen met Jos van
Daele, tel. 045-413917.

Harrie Driessen mist Sittard-Limburgia
Tonny van den Donk:

'De gebeten hond'
Van onze medewerker
FRANS DE CROON

SITTARD - Gelukkig staan tij-
dens de dit weekeinde te spe-
len hoofdklasse-derby Sit-
tard—Limburgia Harrie Dries-
sen en Tonny van den Donk
elkaar niet naar het leven.
Hoewel ze respectievelijk bij
Limburgia en Sittard spelen
zullen ze elkaar tijdens die
derby niet tegen komen want
Harrie Driessen is kort voor
de winterstop, tijdens de
wedstrijd tegen Rood Wit, op-
geschreven en heeft een wed-
strijd 'aan zijn broek zitten.
Tonny van den Donk, de 27-
-jarige rechtervleugelverdedi-
ger van de Brunssummers
vindt dat Harry Driessen
daarom alle geluk van de we-
reld heeft.

Tonny: „Ik had hem voor de afwisse-
ling alle- hoeken van het veld laten
zien. Voor mij heeft die wedstrijd een
dubbele betekenis, want ik ben gebo-
ren in Sittard en woon er nog steeds.
Morgenmiddag, en bij eventuele af-
gelasting zondagmiddag, ben ik na-
tuurlijk daar de gebeten hond, maar ik
laat me door niemand uit de wedstrijd
spelen".

Negen jaar geleden waren ze
maatjes van elkaar. Als jeugdige ta-
lenten werden ze naar Fortuna Sittard

gehaald. Een seizoen mochten ze ho-pen op een plaats bij de selectie maarzij zijn nooit verder dan het C-elftalgekomen. Tonny van den Donk: Bij
Fortuna liepen jongens als Erkens"en■Roemgens rond en dan wordt hetmoeilijk. Na Fortuna is het Limburgia
geworden. Peter Beenen en KarelBauling heb ik daar meegemaakt. Pe-
ter was een klasse trainer. Hij heeftheel veel voor mij betekend. Limbur-gia mag blij zijn dat Leo Beerendonk
als trainer de puntjes op de i is gaan

Foto: PETER ROOZEN
zetten. Hij heeft op tijd orde op zaken
gesteld en de resultaten zijn er dan
ook naar. Ze staan op een veilige
plaats in de middenmoot".
De 28-jarige Harrie Driessen vindt het
spijtig dat hij zn opponent de bal niet
door de benen kan spelen. Ooit heeft
hij een blauwe maandag op het CIOS
in Sittard gezeten. Thans zit de ra-
zendsnelle Sittard-spits in de bouw.
Morgenmiddagzal hij zich op de bank
verbijten: „Twee keer drie kwartier
zijn zulke wedstrijden een regelrechte

aanslag op je leven. Limburgia heeft
een goede naam. Dit is mijn derde
jaar onder trainer Bèr Lejeune. Na Al-
mania, Fortuna, Voerendaal en Lim-
burgia ben ik hier terecht gekomen.
Het bevalt me prima en dank zij de
trainer spelen we in de hoofdklasse.
Het is jammer dat Bèr Lejeune ons
aan het einde van het seizoen gaat
verlaten. Het loopt bij ons als een
trein. We staan op een keurige derde
plaats met maar drie punten achter-
stand op de leiders Geldrop en TOP.
In je achterhoofd duikt dan automa-
tisch het woord „kampioenschap" op.

In ieder geval maken we het die twee
nog knap lastig. We scoren dit sei-
zoen meer treffers dan vorig jaarin de
eerste klas. De komst van JannySan-
gers van Roermond is hier debet aan.
Het is een echte goaltjesdief. Samen
met Glenn Goulding en mijn per-
soontje kunnen we nog voor diverse
stunten zorgen".

Tonny van den Donk hoopt dit sei-
zoen toch op een periodetitel:
„Meer zit er voor ons niet meer in.
Geldrop en TOP kunnen we verge-
ten. Op Sittard staan we vier pun-
ten achter en dat is nog te doen.
We zitten via zaalvoetbalperikelen
in de problemen. Kees Willems en
Victor Hendriks hebben voor zaal-
voetbal gekozen. Het bestuur ishier vierkant tegen'omdat voor
aanvang van dit seizoen hierom-
trent duidelijke afspraken zijn ge-
maakt. Kees Willems heeft inmid-
dels zijn tas ingeleverd. Met Victor
kunnen de problemen mogelijk
precies op tijd nog worden uitge-
praat. Hofland en Labyed hebben
zich inmiddels van zaalvoetbal ge-
distancieerd. Spits Niels Hille-
brand herstelt snel van een menis-
cusoperatie en hoopt aan het einde
van de maand er weer bij te zijn. De
toekomst mogen wij al bij al dus
met vertrouwen tegemoet zien."

" Samen aan de bar: Harrie Driessen (links) en Tonny van denDonk. J
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
VIJLENSE DAMES SPELEN HOOFDROL IN DERDE KLASSE
Volleybalclub Tornado:

als een wervelstorm
Van onze medewerker LEO JASPERS

ÏJLEN - Twee jaargeleden nam een tiental dames, leuk vol-
gend onder de vlag van Vijlens rekreatieve volleybalclub
brnado, het moedige besluit de rekreatieve wedstrijdsport
aarwei te zeggen en het sportgeluk eens op NeVoßo-niveau
' gaan beproeven. Uiteraard binnen de boezem van geestes-
ind Tornado.

Het toen in scène gezette experi-
ment lijkt cum laude te slagen. In
elf wedstrijden vergaarde de equi-
pe, die hobbyist Toon Handels als
pro Deo opererend trainer aan-
trok, 29 wedstrijdpunten(10 over-
winningen en 1 nederlaag) en
claimt daarmee een hoofdrol in
een der derde klassen van de Ne-
derlandsevolleybalbond.

Secretaresse en speelster Anja
Bergmans en aanvoerster José
Wings: „Het loopt prima, we heb-
ben geen seconde spijt gehad van
de overgang naar de NeVoßo. Dat
volleyballen in rekreatieve sfeer
schonk geen voldoening meer.
Het zout in de volleybalpap ont-
brak. Op rekreatieve toernooien
hadden we nauwelijks tegen-
stand. Nu is dat even anders. Je
leeft wekelijks in spanning naar
het komende duel toe. Je weet
waarvoor je traint; je schaaft be-
wust aan de techniek en bent in-
tensief bezig met het behoud van

een goede conditie. Kortom, vol-
leyen in competitieverband is
enerverender en motiverender".

Trainer Toon Handels is ook
zichtbaar in zijn nopjes met de
jongste ontwikkelingen in de
Vijlense volleybalwereld. Toon:
„Het is een bijzonder leuk stel
om mee om te gaan. De groep is
goed bezig en zal dit seizoen be-
slist een aardig woordje om de
titel meespreken. En als we het
halen, maak ik me weinig zorgen
voor de toekomst. Kwaliteit,
vooral in aanvallende zin, is vol-
doende voorhanden om ook in de
tweede klasse te presteren. Al
ontken ik niet dat er nog een aan-
tal zaken is dat te wensen over-
laat. Zo kan de ploeg op essen-
tieëlemomenten de zenuwen nog
niet in bedwang houden en mis-sen we een dame die de leiding
opzich durft te nemen en de spel-
lijnen blijft dicteren. Maar dat
komt met de jaren wel".

Intussen heeft het competitiege-
beuren het nodige enthousiasme
in de Tornado-gelederen losgesla-
gen. Het creëren van een tweede
damesploeg, die het competitie-
pad gaat betreden lijkt slechtseenkwestie van tijd. Tornado telt mo-

menteel 45 leden en in dat aantal
gaat ook een aardig contingent
jeugdigenschuildat onder leiding

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

van Anja Bergmans en Ben Hen-
driks de volleybalbeginselen on-
der de knie tracht te krijgen.

Een onbekommerde toekomst
lijkt dus in het verschiet, maar
de verenigingsmedaille kent ook
bij Tornado twee kanten. De
angst dat grotere clubs de talent-
volle volleyballers wegzuigen is
reëel aanwezig en trainingstijd
en trainingsaccommodatie zijn
nog verre van ideaal. Voorlopig
mag dat alles de competitiepret
echter niet drukken. De Torna-
do-zaken lopen immers nog
steeds naar wens.

# De volleybaldames van Vijlen met hun trainer Toon Han
dels.

Volleybal
programma

HEERLEN - In de eerste divisie
van de nationale volleybalcompe-
titie krijgt Datak/SDO morgen in
Nieuwenhagen om 17.00 uur koplo-
per Zevenhuizen op bezoek. In de
Baneberg van Schaesberg kruist
Geevers/P&P op hetzelfde tijdstip
de degens met SOS/DPC. In Voe-
rendaal staat om 13.30 uur de da-
mesontmoeting VC Voerendaal te-
gen VC Velden op het programma.

Zondagmiddag half drie
Hoofdklasse C.
Sittard-Limburgia
TOP-Rood Wit
Longa-EHC
Voerendaal-Wilhelmina 08
Caesar-Sparta '25
Halsteren-Geldrop
TSC-DESK

Eerste klasse F
Heer-Tiglieja
SV Meerssen-Roermond
Waubach-SCG
Helden-RKONS
Blerick-Veritas
Heerlen-Sparta '18
SVN-Venray

Tweede klasse A
Heerlen Sport-Leonidas
SC WW 28-Kolonia
RKWL-Miranda

Rapid-Sweikhuizer Boys
RKBSV-MKC
Eijsden-Almania

Derde klasse A
RVU-Scharn
Schimmert-RKVCL
Keer-SC Caberg
Haslou-SVM
FC Vinkenslag-RKUVC
Bunde-Geleen

Vierde klasse B
Simpelveld-Amicitas

Derde klasse B
Minor-Groene Ster
Abdissenbosch-Bekkerveld
Chevremont-Walram
KEV-Schuttersveld
Heksenberg-Laura
Hopel-Vaesrade

Vierde klasse D
FC Hoensbroek-Kaspora
Sanderbout-De Leeuw
GSV '28-SV Treebeek
Urmondia-Nieuw Einde
Mariarade-DVO
Stadbroek-Schinveld

Vilt-Vijlen
Zwartwit '19-RKVVM
Wit Groen VC-SV Berg '68
SV Nijswiller-RKMVC
Sportclub '25-FC Gulpen

Vierde klasse C
Haanrade-RKHBS
Waubachse Boys-FC Gracht
RKTSV-SVK
Weltania-Rimburg
Langeberg-SV Hulsberg
Heilust-SV Sylvia

DAMMEN
met John van den Borst

In het laatste nummer van Ton S
brands tijdschrift 'DAMMEN' stond
nieuws over Alexander Dibman.
Eindelijk, want al enige tijd was er
niets meer van de magistrale dam-
mer uit Leningrad gehoord en er
gingen geruchten dat hij niet meer
zou spelen; hijzou persoonlijkepro-
blemen hebben; hij zou een conflict
hebben met de Russische dambond
en wat al niet meer.
Hij damt echter nog wel degelijk, en
goed ook! In de halve finales van het
kampioenschap van de Sovjetunie
kwalificeerde hij zich met een reus-
achtige score van 22 uit 13 voor de
eindstrijd van dit kampioenschap.
Uit deze plaatsingswedstrijd de vol-
gende partij waarin Dibman (Sij-
brands typeert hem in 'DAMMEN'
mijmerend als: „één van de meest
geniale dammers die het menselijk
ras ooit heeft voortgebracht") zeer
vernuftig kansen schept in de actie-
ve verdediging.
Bjezwersjenko-Dibman
1. 32-28;18-22 2. 37-32;12-18 3. 41-37;
7-12 4. 46-41;l-7 5. 34-29;20-25 6. 29-
-24;19x30 7. 35x24,14-20 8. 39-34.
Een openingsvariant die tegen-
woordig erg 'in' is, is 8. 33-29;22x33
9. 39x28;17-21 10. 29-23;20x29 (of
ook wel 10. ...;18x29) 11. 23x34;21-
-26 waarna wit gewoonlijk het cen-
trum in handen krijgt terwijl zwart
dan probeert te profiteren van de
witte linkervleugelopstelling die
door schijf 41 enigszins gecompro-
mitteerd is. Een van dé fraaiste par-
tijen in dit spelgenre is Gantwarg-
Wirni uit de Volmac-aehtkamp van
1983.
8. ...;20x29 9. 34x23;18x29 10.
33x24,22x33 11. 38x29;10-14 12. 42-
-28;13-18 13. 47-42;9-13 14. 44-39;3-9
15. 50-44;5-10 16. 38-33;17-21 17. 32-
-27;21x32 18. 37x28;11-17 19. 41-37;

16-21 20. 37-32;6-ll(!).
Lijkt misschien wat vreemd maar
deze zet maakt juist een flexibelere
omsingeling mogelijk dan na het
meer voor de hand liggende 20. ...;
7-11 het geval zou zijn geweest.
21.43-38:11-16 22. 28-23; 18-22! 23.33-
-28:22x33 24. 39x28;21-26 25. 44-39;
26x37 26. 42x31;17-22! 27. 28x17;
12x21 28. 32-28:7-12 29. 40-34;21-26
30. 31-27;12-17!
Zie diagram.

Wit blijkt hier moeilijk te staar.
moet o.a. oppassen voor een
riantje als 39-33(8-12) 48-42(13-19
24x13(9x18), dreigt (26-31).
30(25x34) 29x40(18x29) 33x24f2ti
31) 27-22(17-21) 36x27(21 x23)zv.
In de partij volgde in de diag:
stand 31. 49-43 en wit lijkfdaa
de stand inderdaad onder com
te hebben want op(8-12) zoume:
goed 27-22 kunnen maar Dir
heeft iets verschrikkelijk moo.
petto:
31. ...;16-21! 32. 27x16;17-21!. 33
16x27;13-19 34. 24x13;9x18! 35
23x3;26-31ü De combinatieve clou.
36. 3x20:31x42 37. 48x37;15x44 ei
wit gaf het direct op.

SCHAKEN
met Jac. Renet

Vorige keer werd u gevraagd na te
gaan of wit in de stelling:
Wit: Kgl, Des, Tdl. Tal. Pf3, Le2,
Lc3, h2, g2, f2, é3, c4. b3, a 2
Zwart: KgB, DcB, TfB, TaB, Pf6, Lg7,
Le4, h7, g6, f7, e7, c5, b7, a7op e7mag nemen.
In de partij ging het als volgt: 1)
De7, TeB, 2) Dd6. Lc2 3) Lf6. Te64)
Dd2, Ldl 5) Lg7, Le2, 6) De2,Kg7en
zwart heeft een kwaliteit tegen een
pion gewonnen.
Is hiermee de kous af? Nee!
Wit heeft een versterking bij de
hand in 6) Pgsü Zwart mag niet opg7nemen omdat hij dan een pion
achter blijft.
Het voor de hand liggende 6)..., TeB
heeft grete bezwaren na 7) Lb2!, Lg4
8) Dc3en de zwakte van de lange
diagonaal is desastreus (NB 7)...,
Dfs 8) Dc3, f6, 9) Df6 levert wit een
beter staand eindspel op).
Daarom kan zwart proberen veld f6
te überdecken, wit moet ook dan
proberen tegenspel langs de lange
diagonaal te krijgen. 7) Lb2. Daarna
is de stelling ongeveer in evenwichtbv. 7)..., Ph7 8) Kh7, De2.
Conclusie: met het slaan op e7creëert wit eigenlijk alleen maar
problemen voor hemzelf, verliezendis dit echter niet.
Uit het afgelopen jeugdkampioen-
schap van Limburg de partij P. du
Buf (EWS) tegen V. Berg (HME).
1)c4, Pf6 2) Pc3. g63) g3, Lg7 4) Lg2,
0-0 5) Pf3, d66) 0-0, e57) d4, Pc68)
d5.
Via een ongebruikelijke zetvolgor-
de is een stelling uit de rianchetto-
variant van het Koningsindisch ont-
staan. Nu de pionnenstelling in het

centrum vastgelegd is, kan zwart ov:
de koningsvleugel actief worden
8)..., Pe7 9) e4. PcB 10) Pel?
moet proberen op de damevk
actief te worden met b4gev
door c5. 10)..., f511) f4. Pf6 12) Pd 3ef4 13)Lf4, ook deze zet is onnauw
keurig. In dit type stelling is hel
het grootste belang om centrun
den met pionnen te bestrijken
Daarom had wit met de g-pion moe
ten nemen i.p.v. met de loper
13)..., Pg4 14) De2. c615) Tacl PeJ
16)Les, des 17)Khl, fe4 18) TfB Kfï
19) Le4, KgB 20) Lf3? wit moet d<
f-lijn open houden doorLg2 te spe
len.
20)..., Pfs 21) Tfl. Pd 423) Le4, De'
24) a3, a525) Pe2 wit probeert he
sterke paard te elimineren. Na zw
arts antwoord 25)..., TfB speelde wi
dan ook 26) Pd4. is deze zet goed9

Wit: Khl. Dg2. Tfl. Pd3, Pd4. Le4
h2, g3. d5. c4. b2. a 3
Zwart: KgB, De7, TfB, Lg7, Lfs. h7g6, e5, c6, b7, a 5

BRIDGE
met Wiel Gielkens

Afgelopen weekend zijn de voor-
rondes van het kampioenschap ge-
mengde paren verspeeld. Aange-
zien hiervoor geenregulaire compe-
titie bestaat is het merendeel dei
deelnemendeparen niet ingespeeld,
d.w.z. dat er geen regelmatige ge-
dachtenwisseling voroaf heefl
plaatsgehad, hetgeen in iedere
teamsport en met name in bridge
toch de geest van het gebeuren is.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de belangstelling van de top-
bridgers voor dergelijke wedstrij-
den aan de matige kant is.
Door dit alles krijgen deze wedstrij-
den vaak een soort Monte Carlo-ka-
rakter; onderstaand spel is daarop
allerminst geselecteerd, er is ge-
woon het eerste het beste spel uit de
voorronde te Geleen genomen. Dit
lag als volgt:

♦HBx
*HVx
♦Vxxx
«frVxx

♦A 9
Vxx N <|kVxxxx
♦Axx w O VABlOxxx
«frAHßxxx Z 4x+x

♦ 10xx

♦HBxxx
4»xxx

Aan een der tafels ging het bieden:
West Oost
IKI 1H
3R 3SA

Dit eindcontract is op zijn zachtst

gezegd aanvechtbaar. Niet alleei
moetje met dergelijke Oost-handei
geen SA willen speslen, je moe
zelfs eventuele SA-biedingen vai
partner uitnemen, waarbij uitslui
tend ademnood of complete hart
stilstand aangevoerd kunnen wor
den om zulks achterwege te later
Maar goed, Oost wenst SA te spelei
en Zuid komt, nogal begrijpelijk te
gen dit biedverloop, uit met Sch IC
Ondanks deze gunstige uitkoms
staat er voorlopig nog geen gunstig'
score op het bord. De andere parei
zullen waarschijnlijk 4H+l, d.w.;
450, scoren en Oosts speelwijze za
er dus op gericht moeten zijn on
3SA+2 te maken. Hij wint de schop
penuitkomst in dummy en speel
een kleine harten, Noord zet d
vrouw en Oost duikt om de harter
communicatie te behouden. Ol
schoon de uitkomst met Sch 10 du
delijk een "top of nothing" is ge
weest (Sch 9 ligt notabene op tafe:
weigert Noord dat in te zien e:
speelt nu Sch Heer en Sch na. Oos
kan dus alvast beginnen met 4Sch
slagen en de constatering dat nie
alleen hijzelf, maar ook de teger
standers het beste met hem voo
hebben. Op de 4e Sch gaat bij Zui<
een klaver weg en zolang er op di
plaats geen Belladonna zit is het n
zeker dat ZuidKl Vrouw niet heef
Desondanks snijdt Oost nadien o
Kl Vrouw en maakt dan 3SA+I voo
een bijna-nul-score. Door Kl Aas t
winnen en op H Heer te snijde
wordt 3SA+2 gemaakt en gezien he
uitgangspuntzou diespeelwijzedu
te prefereren zijn geweest. Maar he
blijft en beetje Monte Carlo.

Vrijdag 31 januari 1986 ♦ 21

JUDOCLUB BRUNSSUM 15 JAAR

" BRUNSSUM - Onlangs vierde de judoclub Brunssum haar 15-jarig bestaansfeest. Tijdens een
uXraoff° e reeePtie werdhet bestuur flink in de bloemetjes gezet. Op de foto van MARCEL VANHOORN worden v.l.n.r. F. Dautzenberg, W. Arnouts, L. Arnouts, I. Baaten, H. Slichers en G. Hopmans



D AMI/CTCI I CM Gestoffeerd bankstel van Rego PAIITPIIII Q Kast, notenhout, IAAADAI\JI\O I CLLCIM 3-zitsbank en 2 fauteuils in bloemstof OQAft i#*W I EUIkU erg mooi 2750,-nü laïJU,-
Gestoffeerde zitgroep van Gorik/De Puydt onverslijtbaar 5090,-nu ,- Relaxfauteuil Medalounger Notenhouten vitrinekast ....
mohairstof, eiken, 3-zitsbank, 2-zitsbank .AAA Originele gestoffeerde Rijnlinge bank «i-aa geheel in leder, een stoel voor IftftO vanCrearte 8690,-nü 4oDU,-
-enl fauteuil 8424,- nü 3900,- 2^-zitter 2490,-nü 1590,- ontspannen zitcomfort 2890,-nu lööU,-

Notenhouten AA&hZitgroep van Callebout in geloogd eiken. Fauteuil Rijnlinge AAA Geheel lederen 01 QO toogkast 8900,-nü 4490,—
bekleed met leder ,OAA gestoffeerd 1890,-nü 990,- Regofauteu.l 3640,-nu ZI9U,-
-3-zitsbank en 2fauteuils 10.900-nü 7900,- ~„,,„,naKtnt,**rA*. Buffetkast Karmo, QlOOGestoffeerde zitgroepLuxor Classic Geheel gestoffeerde IQQO massief eiken kleur C 4490,-nu OIUU,-
Stijlvol gestoffeerd Luxor bankstel mohair, 3-zitsbank en .AAA

Finkeldetfauteuil 2895-nu lÖ3U,-
-type Damme, in geloogd eiken, 2 fauteuils 5990,-nü 4000,- n.h««i m«tnffi»Prd« R«.n f«..t«..ii

3-deurs kast Martens,
bloemmotief, 3-zitsbank fi - AA ?r i^rhlniMiP 9

?d«.n „■■ 1590- massief geloogdeiken, ....
en 2 fauteuils 9887,-nü 6490,- Originele Finkeldei bank .*.. nr. 1400, chenillie 2490,-nu 139U- zeer sfeervol 6340,-nu 3490,-

-2V2-zitter, echt zeer apart! 4340,-nü ZOÏJU,— r»_i,__i i.^„n iQ„ta„il
Salontafel eveneens type Damme, .... „ „ j „ ._ Lu«r!vM-c2ort^ 2890 nü 2190- Drentse kast
in geloogd eiken 1910,-nü 1390,- Gestoffeerde Rego bank nr. 4800 .... Luxor type Cap.tol 2890,-nu ÉIW, geheel geloogd eiken, ....

2-zitter 3490,-nü 1390,- r-ctn««««i« r»" fa..t»..ii zeer sfeervolle kast 6380-nu 4/UU,-
Gestoffeerd bankstel met hoge E^n-Sn rf"i«n 1890 „,-, 1240- «■ on
rugleuningen Luxor 3-zits, 2fauteuils. Gestoffeerde Rego bank .... streepdess.n, draion 1890,-nu l*W,- Originele De Puydt kast. ....
klassieke uitvoering met een mooie .... 2%-zitter 3590,-nu IÖ3U,- GestoffeerdeRego fauteuil nr. 1400 ._.,. 4 deurs, massief eiken 5440,-nu <**UU,-
moha.rstof 8447,-nu 43SJU,- Originele gestoffeerde bloemmotief 2190,-nü 1590,- T.V.-kast Callebaut, ....
Lederen bankstel Rego Schultz& Steinmetz bank .... Gestoffeerde Rego fauteuil massief geloogdeiken 2990,-nü 1990,-
-3-zitsbank en 2 fauteuils met donzen 2-z.ts 3690,-nu A39U,- dekwaliteit is .... T V -kast Callebaut,
I!ink»!^nJL.nnti «mo n,i 5900- Lederen Rego bank .CAA het zitcomfortbewijs! 2190,-nü 139U- massief eiken ....een waar zitgenot! 9690,-nu 5900,- hand uitgewassen, 2-zits 3590.-nü 2500,- Originele Finkeldei fauteui. in de middenkleur ( 2990,-nü 1990,-
-honl^mmnl^^ Gestoffeerde Callebaut bank Madrid ...A geheel gestoffeerd in .... 1-deurs kast De Puydt ~._

bekleding gestreept, 2V4 zits 3790,-nü 2590,- mooie bloemstof 2580,-nu 1690,- "Kufstein" 3494,-nü 2445,-
-zitcomfort, 3-1-1 9690-nü 5500,- Gestoffeerde Callebaut bank Mooie lederen Rego fauteuil 1700 Vitrinekast "Champagne" van
*i=c«i«»i, r-orh..iK-nir.toi "i oHpuuiiir" bekleding in bloemmotief «icaa nr. 3600 2390-nu I/3U,- De Puydt nr. 9, 010 AKlassiek Corbeel bankstel Lodewijk 2%-zits 3790,-nü 2590,- n. . , c *~♦«. c* ■ ♦ massief eiken 4567,-nü 3190,--2-zitsbank en 2fauteuils, COAA

«"-wi» ..,.»«, ■""■ «ww, Originele Schultz& Steinmetz IQOOmohairen stof 8940-nü 0300,— Geheel gestoffeerde Callebaut bank .... fauteuil "Adana" 2590-nü 1990,— VitrinetoogkastKabo, OOQA
Lederen Callebout bankstel "Lugano" bloemmotief. 2%-rite 4690,-nü 2390,- dub "1400" van Rego geheel .... geloogden gelakt eiken 4790,-nü 3390,-
-oerdegelijk eiken (middenkleur) -JQOO Geheel gestoffeerde Finkeldei bank ~ftA gestoffeerd in bloemstof 2190- nü 1590,— Secretaire en vitrineopzetmeubel
3-zits en 2 fauteuils 13.210,-nu IHMM,- bloemmotief, 2-zits spotprijs 2390,- 7Mr ctiil„„llo Pinto, Hai «„„♦«„ii Perdijk 8t Groeneveld, noten en ...n
e. . _ Zeer stijlvolleFinkeldei fauteuil . ... wortelnoten hout 4190,-nü 2990,-Style Form zitgroep Klassiek gestreeptkasteelbankje ..AA

met bijpassende hoeker 2940,-nu 199U,-
-eiken. lederen bekleding, 3-z.tsbank .... Schultz &Steinmetz, 2^-zits 3990,-nü 2490,- Gestoffeerde Furniture fauteuil Buffetkast De Puydt type "Dublina" ....
en 2 fauteuils 8340,-nu 3990,- Gestoffeerde Furniture fauteuil massief eiken 4536,-nü 3170,-
-_ . . , „ , Geheel gestoffeerde Luxor bank . _

AA
monair, ...

Origineel Callebout bankstel bekleding gestreept, 2-zits 2990,-nü 1790,- haast u want op = op! 2390-nu JKW,- Kast VenloBlanckard & Willems maaeiken, gestoffeerd in bloemmotief, .#...♦„.:! massief eiken 9440- nü 0*90,-
-3-1-1, met binnenvering, .... Origineel geheel gestoffeerde Originele Rego fauteuil
subliem zitcomfort! 7290,-nü 509U,— Rijnlinge bank 4#w\a

geheel gestoffeerd in 1000 Secretaire Perdijk & Groeneveld + ....
bloemmotief, 2Vi-zits 2990,-nü 1990,- gebloemdestof 1990-nu lU9U,- vitrine-opzet, eiken 4390,-nü 2740,-

Luxor bankstel "Reims"
massief eiken met lederen Geheel lederen Crearte bank ~.. De "Chenillie" fauteuil van Luxor Toogkast Grenoble i ....
bekleding, 3-1-1, .... 2-zits 4490,-nü 3190,- gestoffeerd in ... massief eiken 4870,-nü Z3DU,-
gegarandeerd zitcomfort 10.156-nü /Ü9o,— gebloemde stof 1790-nu 9W,—

Geheel gestoffeerde Finkeldei bank .... _ „ , . „ ~~"~——^———*———
Origineel Rego bankstel nr. 8400 2Vi-zits 4572,-nü 2970,- Gestoffeerde Callebaut fauteuil IAQO *% ■ m m r-kix ji nar- i-»r*
leder, massief eiken. 3-zitsbank _

nAA
bloemmotief, zeer stijlvol 2390-nu 149U- SLAAPKAMEKo

en2fauteuils 14.236,-nü 7900,- Chique Rego bank type "Chesterfield" .... UfcfVir iimiikiiw

2*-zits,leer 4680,-nü 3190,- Gestoffeerde fauteuil Massief eiken slaapkamervan ....
90?d\S^ „,AA Origineel lederen Rego bank .... KTgroen gestreept 1790.-nü 1190,- De Puydt "Nordie" 9062,-nü 6300,-
-eiken, 3-1-1 5505,-nü 3790,- 2^-zits 4990,-nü 3490,- origineleRe gofauteuil Massief eiken slaapkamer
Bankstel Rego, gestoffeerd Chique Luxor bank .... gestoffeerd voor jaren zitcomfort! .... aiteoad eiken ' 10 880-nü 7990.—in bloemmotief 3-zitsbank en .... 2^-zits 3480,-nü 2590,- bloemmotief 2190,-nü 1590,- geloogdeiken 10.880, nu #J»W,
2 fauteuils 5390,-nü 1190,— B^«fa..t«..;i Massief eiken slaapkamer eaaa

.« a ■ a U ~. . ophPPllpdpr 3190-nü 2470- Fastenaekels, geloogd eiken 9690,-nü 5990,-Gestoffeerde zitgroep Knokke van HJl<jf\f^EDAIE geneel leaer ji»u,-nu *tiv, «» »
Luxor. mohairen stof. eiken, CAAA IVIvIUtKIMt Rpoo fauteuil Massief eiken slaapkamer Gernaye ....
3-zitsbank en 2 fauteuils 8990,-nü 6000,- DAM|fCTC| lEM Se'gestoffeerd 2490.-nü 1490,- geloogdeiken 10.500,-nü 6990,-
Origineel Gamitou bankstel DMllllVö I CLLCIII

r*.i.Mi „««.„«m,h-Kni,»w«! ———————^————eiken met een mohairgroene stof _. Gestoff eerdeImpuls zitgroep S^ffiSr1*F,"to,d"
2940,- nü 1690,--*-ww, ploegstof, 3-zitsbank en .„AA m

_ CCCCDWAI I E
Gestoffeerde Rego zitgroep met een 2-zitsbank 3190,-nü 2190,- Gestreepte Rego fauteuil ..,._. IKOO. OrttKVULLt■ 2990,- 3°Sr= bank

3690,-nu 2000,- originele Schultz& Steinmetz
'
_ . . WANDMEUBELEN ■

Davos gestoffeerde zitgroep Aoarte lederlookzitaroeD
fBUtet"' 2490,-nu ID9O,- Wandmeubel Fastenaekels ....

;ï°.noÏÏ?^n^ fa,^~1a
350 nü 2000- J^mSSSf^ïSS. .nnn „.„„. massief eiken. ca. 330 cm 10.900.-nü 5900,-

-een enorm zitcomfort! 3350.-nu ZÜÜU,- 3-zitsbank en 2-zitsbank 2670.-nü 2000,- KASTEN Wandmeubel Brugge ....
Origineel Rego bankstel Gestoffeerde draion zitaroen Buffetkast Fastenaekels. ü AAA massief eiken 5590,-nü 3000,-
-leder(handgeveegd) 3-zitsbank en _... wï^witoaerti^ï^rt een «ik«n 9400,-nü 4900,- u , nDfauteuils 10.900,-nü 7000,- «*"?'3l'wSf^ 5!..! oTi!; Wandmeubel De Puydt ....fijne rodeb.es 3-z.ts en 2-z.ts, .... Kast Jonckheere, ..AA massief eiken 8380,- nü 5790,-
Gestoffeerde zitgroep van Sengers zeer apart en stijlvol 2490-nu 1 /Ï»U,- ejken 10.475-nü 6200,-
-dralon, eiken, 3-zitsbank en *ï«»AA 7„„ ,„„^.uu„im.t ,i*^mKin.ti« Wandmeubel De Puydt eaaa
2 fauteuils 5090,-nü 3300,- \\[\\\\3^}mÏ?^ Buffetkast Evian, geloogd eiken of .... geloogdeiken, ca. 300 cm 8490,-nü 5900,--geheel gestoffeerd streepkatoen, eiken in de middenkleur 6470,-nü 3900,- ~, 'Orioinele Finkeldei bank met geheel afritsbarekussens, 3-z.ts oOOrt Wandmeubel De Puydt ....Sr eiken met mohair 3380,-nü 1500,- «"2zits 3790'"nü 2390'~ Kast Bamberg nr. 13 . .... eiken kleur midden 8490,-nü 5900,-

De Puvdt 5811—nu OJ/J/U."-
Relaxfauteuil van Medallounger ... S'Mli^^ „ l Wandmeubel De Puydt "Granada"
een waarzitaenoti 1090-nü 740.— draion bekleding, 3-zitsbank en een OrtOA Kast Fermette, ..aa ca. 330 cm, ....een waar zitgenot. iosio, nu iw, 2-z itsbank 3180,-nü 2090,- geloogd eiken 4368,-nü 2690,- massief geloogd eiken 8690,-nü 5920,--bankstel Buffetkast ,0-. Wandmeubel Repro ....moo"e bloemstof 5600,-nü 2990,- grij[ze bekleding, 3-zitsbank en een .... VanDer Putte 8990,-nü 3940,- massief eiken 9645,-nü 6500,-

-■ 2-zitsbank 2960,— nu 19W,—
I Driainele Riinlinae bank Kast Bamberg nr. 11 De Puydt, .... Wandmeubel fiAAA?"?zit^raestofflerd 2740-nü 1440,- Originele Weco zitgroep geloogdeiken '6548,- nü 4750,- Blanckard & Willems 9790.-nü 6990,-

-'" ' gestoffeerd, 3-zitsbank en een «...
Gestoffeerde zitgroep van Rijnlinge ...A 2-zitsbank 4490.-nü JUUU,- Vitrinekast Bamberg De Puydt .... Wandmeubel .^^j.
draion, 3-1-1, oeFdegelijk 3840,-nü 2590,- .. . . (A/

massief eiken kleur C 6548,-nu 4DOÜ,- eiken 7840,-nu 3000,-
-" ' Originele lederen Weco zitgroep

Stijlvol gestoffeerdeRego bank ..AA grijs leder, hoger model, .... Kast Classic, notenhout. .... Wandmeubel, met bar en verlichting ....
echt iets aparts! 2V4-zitter 3890,-nü 2390,— 3-zits en 2-zits 6640-nu 4DUU,— zeer stijlvolen chique 3990,-nu COilKf,— eiken 5490,-nu £9?U,— ■
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