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Gaat het regenen?

Twitter

Achtergrond

Treinen en
trams uit
het verleden

Het laatste
nieuws nu ook
via Twitter

Kijk op de
buienradar
van Piet

Meer over de
toerritten met
oldtimers

www.deweekkrant.nl/webwinkel

twitter.com/dwk_limburg

www.deweekkrant.nl

www.deweekkrantlimburg.nl

Het virus dat oldtimer heet

Doe-het-zelf
Duitser
Maastricht

Een verkleumde Duitser
bleek donderdagavond inventief toen hij het koud kreeg in
zijn auto. De 31-jarige man
trok een kabel tussen een
lantaarnpaal en een kacheltje
in zijn auto. Politieagenten
spraken de man aan.
Hij bekende dat hij de auto
van zijn ex-werkgever gestolen had. Ook was de man
onder invloed van alcohol.
De politie heeft de man naar
Duitsland gebracht, waar de
zaak een vervolg krijgt.

Sportkooi in De
Griend
Maastricht

De gemeente Maastricht begint in januari met de realisatie van een sportkooi in park
De Griend. De sportkooi
komt mede tot stand door
een subsidie van de Stichting Elisabeth Strouven van
25.000 euro.
Ook de buurt zelf draagt bij
vanuit het buurtbudget. De
sportkooi komt op de plek
van het basketbalveld naast
de skatebaan.

Gulpen

De gemeenten Margraten,
Vaals, Valkenburg aan de
Geul en Gulpen-Wittem
hebben de handen in elkaar
geslagen en gezorgd dat het
Werkplein Mergelland open
blijft. De bedoeling is de
vestiging om te vormen tot
een satellietvestiging. De
werkwijze is nu voor vijf jaar
vastgelegd. Iedere gemeente
levert hiervoor per jaar een financiële bijdrage van 23.000
euro.

Marc Habets en Fabiënne
Leenders-Habets werken bij
de gemeente Maastricht. In
hun vrije tijd houden ze zich
bezig met oldtimers.

U Limburg
u Mirthe Smeets
Als jonge jongen werd Marc
aangestoken met het oldtimeren rallyvirus. In 1992 behaalde
hij zijn rallylicentie en hij was
jarenlang actief in de rallysport
als navigator. In 1998 richtte
hij samen met zus Fabiënne de
Stichting Autosport Fauquemont op met de bedoeling om
de rallysport in Limburg meer
leven in te blazen. De twee zagen al snel in dat de regels van
deze sport niet bepaald soepel
zijn en besloten te focussen op
gezelligheidsritten. “Elk jaar
organiseren we de Fauquemont
Classic Heuvelland-rit, met start
en finish in Valkenburg. In 2011
is er weer een toerrit: op 28 mei.
De inschrijvingen starten in
december”, vertelt Marc. “We
hebben een maximum van zeventig equipes: honderdveertig

Werkplein
Mergelland

Halt aan kansspelautomaten
Valkenburg

Oldtimershows kunnen nog steeds rekenen op vele bezoekers
deelnemers.” Fabiënne: “Het is
veel regelwerk, maar het is elke
keer weer geweldig. We doen
zelf ook mee aan toerrits en weten daardoor waar we op moeten
letten.” De twee hebben al een

reeks oldtimers versleten. “Sinds
2003 hebben we een Porsche
912, 914, 356c, 944, Ford Capri
JPS, Jensen Healey, Fiat X1/9 en
een Karmann Ghia gehad. Momenteel rijden we in een Kever

Karmann Cabriolet 1303 uit
1973 en in een “youngtimer”
Ford Escort 1600i Cabriolet uit
1984.”

0 www.fauquemont.nl

Het college van de gemeente
Valkenburg wil het aantal
kansspelautomaten in cafés
en restaurants terugdringen
om zo risicovolle deelname
aan spelen op kansspelautomaten een halt toe te roepen.
Dit betekent dat geen vergunningen voor uitbreiding van
het aantal kansspelautomaten
meer zullen worden verleend.
Waar mogelijk wil het college
het aantal kansspelautomaten
zelfs inperken.

Rofra | Home Heerlen

De 20 leukste woonwinkels van Nederland!

In de Cramer 156 - 158
6412 PM Heerlen
Tel. 045 5748060

Mirror Lamesa € 139,H108 X B74 X D2,50

Sofa 3S Cloon va. € 1395,H78 X B216 X D90
Diningtable Utah € 795,va. 200 X 100 - 105 cm
Verschillende uitvoeringen en afmetingen mogelijk:
recyceld teakwood, railwaywood, elmwood,
pinewood, massief eikenhout of massief kersenhout.

Lightning The Bronx
Claypot D.Stone Grey
Exc. kap € 79,-

Chair Cosmos Dawson
Monfort Liver € 498,H108 X B93 X D90

Budha Face € 79,H77 X B55

Diningchair
Merlin Shadow White € 295,H85 X B63 X D60
Rattan Basket Square
set van 3 stuks € 198,Groot: H52 X B102 X D52
Middel: H42 X B90 X D47
Klein: H36 X B77 X D40

www.rofrahome.nl

