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GS: begin sanering tweede helft 1990

Lauraterrein deels
wee meter afgraven

Van onze verslaggever
JjERKRADE - Het ergst ver-
kilde gedeelte van het voor-jolige Lauramijnterrein in
tygelshoven moet twee meter

worden afgegraven, en niet
een meter zoals diverse instan-
ties hadden geadviseerd. De
sanering kost daardoor ruim
dertig miljoen gulden, dat is

ongeveer vier miljoen gulden
meer dan aanvankelijk ge-
pland.
Dat blijkt uit het saneringsad-
vies dat GS hebben opge-
stuurd aan minister Alders
van VROM. Deze zal uiteinde-
lijk de beslissing moeten ne-
men. GS hopen dat dat snel
gebeurt, zodat met de sanering
in de tweede helft van 1990 be-
gonnen kan worden.

" Zie verder pagina 17

Ritzen: 'Engels
als voertaal op
universiteiten'

HILVERSUM - De Nederlandse
universiteiten moeten Engels als
voertaal gaan gebruiken, vindt
minister Ritzen van onderwijs.
Hij zal ze daartoe echter niet ver-
plichten. Het blijft de verant-
woordelijkheid van de universi-
teiten zelf. Ritzen zei dit gister-
avond in het TV-programma
'Concept' van de NCRV.

Met het invoeren van Engels als
academische voertaal wil de mi-
nister het voor buitenlandse stu-
denten makkelijker maken een
deel van hun studietijd door te
brengen in Nederland. Neder-

landse studenten gaan wel naar
een buitenlandse universiteit,
maar andersom is dit nog nauwe-
lijks het geval.
Ritzen acht het wetenschappe-
lijk niveau van de Nederlandse
universiteiten te laag in vergelij-
king met de Amerikaanse topu-
niversiteiten. Er lopen volgens

Ritzen op de Nederlandse en an-
dere Europese universiteiten te
veel onderzoekers rond die daar
eigenlijk niet thuishoren.
„Teveel tijd wordt er nu besteed
aan het verdedigen van de eigen
positie, tijd die ten koste gaat van
het onderzoek", aldus de minis-
ter.
Ritzen vindt het hoog tijd voor
scherpere selectie, publikatie-
plicht en tornen aan rechtsposi-
ties om het niveau van de Neder-
landse universiteiten te verho-
gen. Hij zegt dat in een vraagge-
sprek met Elsevier van deze
week.

Shanghai
griepvirus

in Limburg
HEERLEN - Het Shanghai-
griepvirus dat in Groot-Brittan-

hevig heeft toegeslagen is
°°k al in het zuiden van het
land gesignaleerd, aldus prof.

Masurel van het Nederlands
"ifluenza-Centrum. Pas vol-
gende week kan uit cijfers van

peilstations worden afgeleid
°' er een griepepidemie op
komst is.

bedrijven en scholen in Lim-
burg krijgen weer te maken

een stijgend aantal ziek-
meldingen. Het ziekteverzuim
Jn Limburg loopt langzaam op,
aldus de Gemeenschappelijke
Administratiekantoren inHeerlen en Maastricht. Maar
?at is in deze periode van het
Jaar een normale zaak.
*n Heerlen valt het aantal ziek-
meldingen nog mee, als reke-
ning wordt gehouden met het
'et dat dit jaar meer mensen
j^n het werk zijn door het aan-trekken van de economie,
"et virus (ook wel Engelse
6nep genoemd) komt voor inac 'cocktail' die is gebruiktyoor de griepinjectie. Dat bete-kent dat driekwart miljoen Ne-
derlanders zijn beschermd te-gen deze griep.

Pc griep begint met koude ril-
"igen, waarna binnen enkele
üren hoge koorts optreedt,
sPierpij n en hoest. Na drie da-gen neemt de ziekte af, maarKan dan nog wel twee weken
6611 gevoel van malaise veroor-zaken.

het weer

W ".diePe depressie ten zuid-
öaa Van lerland zorgt van-
VrüS?oor een matige en laterWi^ ,kr_?chtige zuidwestelijke
aar.» w<>rdt zachte lucht(.«gevoerd. Vanmorgen komti Vooi rwnog Plaatselijk mist
W 0,!;. Uverigens is er veel be-
ten?f en "gelijk valt er re-

I Van'ivj temperatuur loopt
Oen v dag op tot circa 10 era-
tot , Vannacht daalt het kwik<hen_?n<! 5 graden. Ook de ko-
Vom- d?gen blijft het zacht.
trefr actuele informatie be-
kun» ue het weer in Limburg«nt u bellen 06-91122346yANDAAG:

"op: 08.40 onder: 16.28jïïïïi, 1653 onder: °9-58

5»op: 08.41 onder: 16.28*«aan op: i 8.14 onder: 10.43

Tweede Kamer
De Kamerfracties bleven bij hun
eerder ingenomen standpunten.
PvdA, D66 en Groen Links achtten
het „politiek niet wijs" als de rege-
ring tot ondertekening zou over-
gaan. Ook het CDA wil niet op voor-
hand zijn goedkeuring geven. De
VVD wil pas bij de ratificatie een
oordeel vellen.

Overigens heeft ook de Belgische
regering een beslissing over onder-
tekening uitgesteld. Mogelijk valt
daar aanstaande donderdag een be-
sluit.

Amerikanen willen bij proces in Europa betrokken blijven

Baker: 'Niet overhaast
naar Duitse hereniging'

Van onze correspondent
BERLIJN-BONN - De Amerikanen
hebben begrip voor het Duitse stre-
ven naar hereniging, maar waar-
schuwen voor te grote haast. Het
proces moet vreedzaam en demo-
cratisch verlopen en met de legitie-
me zorgen van alle betrokkenen
dient rekening worden gehouden.
Dat is de kern van de toespraak die
de Amerikaanse minister van bui-
tenlandse zaken Baker gisteren in
West-Berlijn hield.

Later had hij in het Oostduitse Pots-
dam verrassend een gesprek met
minister-president Modrow. Daar-
bij verzekerde Baker, de hoogste
Amerikaansepoliticus die ooit in de
DDR was, Modrow de steun van
Washington bij het hervormings-
proces. Hij zei te hopen op een sta-
biel verloop van de democratise-
ring.

Modrow onderstreepte zijn bereid

heid tot dialoog. Het uitstapje wordt
algemeen gezien als een gebaar van
goede wil tegenover de Oostduit-
sers. Wel meed Baker Oost-Berlijn,
omdat de VS deze stad niet als
hoofdstad van de DDR aanvaarden.

Baker onderstreepte dat de politie-
ke, economische en militaire ban-
den tussen zijn land en Europa ge-
handhaafdblijven. Als resultaat van
de veranderingen verwachten de
Amerikanen de vorming van een
nieuw Europa op basis van een ver-
anderd Atlantisch denken. Ook riep
hij de het Westen op in het kader
van de Akkoorden van Helsinki de
economische en politieke banden
met het Oosten te intensiveren om
daar de democratische ontwikkelin-
gen te bevorderen.

"De Amerikaanse minister Baker van buitenlandse zaken (links), wandelend langs de Muur
met zijn Westduitse collega Genscher (rechts) en burgemeester Momper van West-Berlijn.

NAVO
De Amerikaanse bewindsman pre-
senteerde een concept voor een

nieuwe Europese orde die in de
plaats moet komen van de door te-
genstellingen beheerste na-oorlogse
Oost-Westrelaties. Daarbij moet de
NAVO meer een politiek dan een
militair bondgenootschap worden
en wil Amerika een verdrag tussen
Washington en de EG, om de poli-
tieke en economische band te ver-
sterken. Over de Duitse vraag zei
Baker dat de overwinning van de
deling zeker het doel blijft van de
Amerikaanse politiek, maar dat dit
streven niet los mag worden gezien
van de Europese eenwording.

Baker, die 's ochtends een werkont-
bijt had gehad met kanselier Kohl,
sprak later met Westberlijns burge-
meester Momper en minister van
buitenlandse zaken Genscher.

9 Zie ook pagina 5

Volkscongres SU
tegen debat inzake
leidende rol partij

MOSKOU - Het Congres van Volks-
afgevaardigden van de Sovjetunie
heeft gisteren in een geheime stem-
ming besloten dat zij niet zal debat-
teren over het schrappen van artikel
6 van de grondwet waarin de leiden-
de rol van de communistische partij
is vastgelegd.

Wel werd een wet op de agenda van
zijn waarschijnlijk tiendaagse ver-
gadering gezet tot de vorming van
een soort gerechtshof voor toezicht
op naleving van de grondwet. Dit
laatste gebeurde met de stemmen

tegen van de vertegenwoordigers
van de drie Oostzeerepublieken,
Estland, Letland en Litouwen.
Verschillende Oosteuropese landen
hebben de laatste weken het
machtsmonopolie van de commu-
nistische partij, zoals dat in hun
grondwet was vastgelegd, afge-
schaft. Sovjetpresident Michail
Gorbatsjov heeft eerder laten weten
dat hij er tegen is dat dat ook in de
Sovjetunie gebeurt.
Bulgarije bepaalde maandag nog
dat de leidenderol van de commu-
nistische partij niet langer in de

grondwet verankerd ligt. Eerder de-
den Hongarije, Polen, de DDR en
Tsjechoslowakije hetzelfde.

Crisis
Gorbatsjov erkende dat de inmid-
dels doorgevoerde veranderingen
het land nog niet uit de economi-
sche crisis hebben gehaald. „Wij
hebben niet de resultaten bereikt
waarop we hadden gehoopt".

De Sovjetleider riep verder op tot
meer eenheid in het land, waarbij
hij communisten, niet-partijleden
en informele groepen die het rege-
ringsbeleid bekritiseren opriep zich
gezamenlijk in te zetten.
Tijdens de zitting van het Volkscon-
gres zal de economische situatie in
de Sovjetunie, die het Centraal Co-
mité dit weekeinde 'dramatisch'
noemde, centraal staan.

" Zie ook pagina 5

Dankert: 'Samenleving wantrouwt geheime discussies'

Zorgen over 'Schengen'
Van onze parlementsredactie

DËN HAAG - Staatssecre-
taris Dankert (EG-zaken)
vreest dat het akkoord van
Schengen niet van de grond
zal komen, omdat de sa-
menleving de jarenlange
geheime discussies op amb-
telijk en regeringsniveau
wantrouwt. De bewinds-
man zei gisteren tijdens het
overleg met de Tweede Ka-
mer dat hij daarom de ver-
dragsteksten openbaar wil
maken. Maar dat stuit op
verzet van de Franse en
Duitse regering.

Dankert kwam met zijn ontboeze-
ming tijdens een openbaar overleg
met de Kamercommissies van EG-
zaken en Justitie. De bijeenkomst
zou aanvankelijk besloten zijn,
maar werd onder druk van met
name de PvdA-fractie openbaar.
Over de verdragsteksten, die door
de Nederlandse regering aanstaan-
de vrijdag mogelijk worden onder-
tekend, kon echter niet worden ge-
sproken omdat die nog steeds ge-
heim zyn.

Het overleg vond plaats op verzoek
van de regering, die de Kamer op de
hoogte wilde stellen van de laatste
ontwikkelingen in de onderhande-
lingen tussen de vijf Schengen-lan-
den (de Benelux, Frankrijk en West-
Duitsland) over het openstellen van
de onderlingen grenzen voor perso-
nen- en goederenverkeer.

Premier Lubbers verklaarde maan-
dag al dat het kabinet een besluit
over ondertekening van de aanvul-
lende overeenkomst bij het Schen-
gen-akkoord uitstelt tot later deze
week. De weigering van de Luxem-
burgers om een paragraaf over be-
strijding van fiscale fraude in het
verdrag op te nemen, is voor Neder-
land onverteerbaar. Bovendien wil
Lubbers de discussies tussen de
Franse en Duitse regering over de
Duitse oostgrens afwachten. De
Fransen willen, net als deNederlan-
ders, dat niet-Oostduitse reizigers
aan deze buitengrens van het
Schengen-gebied worden gecontro-
leerd. Lubbers meende verder dat
een afdoende oplossing was gevon-
den voor de asiel-problematiek.

Gevangene in
Luik ontsnapt
dank zij boter

LUIK - Een gedetineerdein de
gevangenis van Lantin, bij
Luik, is gisteren ontsnapt dank
zij de margarine die hij bij zijn
ontbijt had gekregen. Frede-
rick Renson was met hand-
boeien vastgeketend aan een
radiator in het politiebureau
waar hij was voor verhoor. Hij
had 's morgens verkozen af te
zien van zijn ontbijt om de mar-
garine van zijn boterhammen
op zijn polsen te smeren. Na
even de kamer uit te zijn ge-
weest, vond de politie de hand-
boeien bungelend aan de ver-
warming, en de gevangene was
gevlogen.

Bezorgdheid over
exodus uit DDR

BONN - In de Bondsrepubliek gaan
steeds meer stemmen op voor harde
maatregelen om de mensenstroom
uit de DDR in te dammen. De so-
ciaal-democratische premier van
Saarland, Oskar Lafontaine, stelde
gisteren voor de uitkeringen voor
Oostduitsers te beperken om hen zo
aan te moedigen in hun eigen land
te blijven.

vandaag
# Robert Paul vier

keer in Limburg
pagina 11

# Hoge bloeddruk
jaarthema van
Hartstichting

pagina 13

# Twee zussen in
DDR opgespoord

pagina 17

sport
# Schaatsaspiraties

Gerard Kernkers
even van de baan

pagina 23

# Federatie
springruiters
gedecimeerd

pagina 25

Gebruik schone
dieselauto wordt

gestimuleerd
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG- Hetkabinet trekt met
ingang van 1991 vijfentwintig mil-
joen gulden uit om het gebruik van
een katalysator in dieselmotoren te
stimuleren. Het gaat dan om perso-
nenauto's, taxi's en bestelwagens
met een 'schone' dieselmotor. Daar-
naast zal de bijzondere verbruiksbe-
lasting voor dit type diesels worden
verlaagd. De belasting voor 'vuile'
dieselauto's zal daarentegen wor-
den verhoogd.

Minister Maij-Weggen (Verkeer) en
staatssecretaris Van Amelsvoort
(Financiën) hebben dit gisteravond
in de Kamer bekend gemaakt. Zij
kwamen daarmee tegemoet aan een
wens van CDA en PvdA.
De 25 miljoen gulden wordt gehaald
uit de middelen die vrijkomen nu de
accijns op dieselolie in 1990 met 10,6
cent per liter omhoog gaat. Oor-
spronkelijk zouden alle extra mid-
delen gebruikt worden voor schone-
re en stillere dieselvrachtwagens en
-autobussen.
Met hoeveel de bijzondere ver-
bruiksbelasting omlaag gaat voor
schone dieselauto's moet nog nader
worden bepaald. Dat zal gebeuren
aan de hand van het aantal katalysa-
toren, de prijs ervan en de belang-
stelling voor de regeling.
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'gastgesprek'

In de rubriek Gastgesprek geven wij deskundigen op een
bepaald gebied de ruimte om hun visie op een bepaalde,
actuele, zaak te geven. Vandaag schrijft mevrouw
prof. mr H.D.C. Roscam Abbing, hoogleraar Ge-
zondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maas-
tricht over het onderwerp 'DNA-onderzoek in het kader
van het strafrecht. Vandaag dient namelijkvoor de recht-
bank in Maastricht de zaak tegen een inwoner van Kerk-
rade, die wordtverdacht van verkrachtingen. Hij weiger-
de mee te werken aan een DNA-onderzoek.

Fietsbel,
hardrijders
en justitie

Wat is de Nederlandse justitie
toch vlijtig als het er om gaat be-
lachelijk lichte verkeersovertre-
dingen zoals bijvoorbeeld het
niet aanwezig zijn van een fiets-
bel op de racefiets van een Duit-
se jongenof overtredingen op de
maximumsnelheid op wegen
waar dat gewoon kolder is, te
vervolgen. Ook blijkt men dan
steeds over genoeg manschap-
pen te beschikken. Vreemd is
dat toch. Ook vreemd is (of
eigenlijk niet) dat dat laatste
steeds enige tijd voor de vakan-
tie en voor de kerstdagen ge-
beurt

Mij doet dat denken aan de strui-
krovers uit vroegere tijden.
Marktkooplui waren in die tijd
een geliefd object, daar men wist
dat deze mensen steeds geld op
zak hadden. Inmiddels is ge-
noegzaam bekend dat men voor
de vakantie en voor de kerstda-
gen de kans loopt door zich in de
berm verstoppende en achter ca-
fés verschuilende politiemannen

getrappeerd te worden. En on-
dertussen vallen de mensen in
slaap achter het stuur.

Veiligheid? Zag u al eens een po-
litiecontrole op autowegen bij
zeer slecht weer, als centimeters
water de rijbanen bedekken en
vrachtwagens zoals gebruikelijk
met 110 kilometer per uur op de
linkerbaan voorbij denderen?

lets doen aan de criminaliteit is
wel heel andere koek. Voor orde-
handhaving heeft men plotseling
geen manschappen en ook geen
cellen ter beschikking. Als je na-

gaat dat in Heerlen 150 heroïne-
deal-adressen bekend zijn bij
onze toch zo ijverige Justitie en
men daar gewoon niets aandoet,
zodat de arme verslaafden crepe-
ren. (Daar is geen ander woord
voor).

Dat men een gedoogzone wil
aanwijzen (wat zullen de dealers
juichenwant het door de meisjes
verdiende geld is dezelfde nacht
nog bij hen); als dieven een uur
na de arrestatie weer rondlopen;
als Justitie kost wat kost een
drughandelaar, opgepakt in
Duitsland, terughaalt omdat
men kennelijk van mening is dat
deze daar te zwaar gestraft
wordt. En zo kan ik nog wel een
tijdje doorgaan.

Wat mij betreft mogen ze die
agenten, die zich met eerstver-
melde onzinnige bezigheden be-
zighouden met groot verlof stu-
ren SIMPELVELD

P.H. Schoonbrood.

in gesprek

DNA-onderzoeken
en het strafrecht

DOOR PROF. MR H.D.C. ROSCAM ABBING
De mogelijkheden lichaamsmateriaal te onderzoeken op be-
paalde eigenschappen nemen steeds meer toe. Virale infecties
kunnen via verfijnde analyses worden opgespoord, genetische
kenmerken kunnen in kaart worden gebracht. Zolang deze
methoden en technieken binnen de gezondheidszorg op de
juiste wijze, met toestemming van de patiënt, worden ge-
bruikt, zijn er geen specifieke problemen. De privacy moet dan
uiteraard wel in acht worden genomen.

Een vraag of klacht van een patiënt
;kan leiden tot een bepaald diagnos-
tisch onderzoek om een antwoordte
'kunnen geven aan de patiënt. Maar
de toepassing van medische onder-
zoeks- en analysemogelijkheden
blijft niet beperkt tot de gezond-
heidszorg. Ook daarbuiten worden
ze meer en meer gebruikt. Een solli-
citant voor een bepaalde werkkring
moet worden gekeurd. Een aspi-
rant-verzekeringnemer moet soms
bepaalde medische onderzoekingen
ondergaan om het risico (en daar-
mee de te vragen premie) voor de
verzekeringnemer in te schatten.
Voor oudere mensen is een medisch
ondezoek voor een rijbewijs nodig
in verband met bescherming van
anderen.

kent een ingreep aan het lichaam:
de lichamelijke integriteit is in het
geding.De ingreep zelf is gering. De
gevolgen kunnen groot zijn.

Omdat de verdachte vaak niet vrij-
willig zal toestemmen in het onder-
zoek is een wettelijke regeling no-
dig. Zonder dat kan een gedwongen
onderzoek niet worden uitgevoerd,
volgens de Grondwet. Het is de
vraag of we dat als samenleving wel
willen. Als we met zijn allen ja zeg-
gen, dan moet wel bedacht worden
dat dit nogal wat consequenties
heeft. Dergelijk onderzoek kan im-
mers ook andere gevoelige gege-
vens voor betrokkene opleveren, zo-
als over zijn genetische constitutie.

Is dat nog tegen te gaan? En wie ga-
randeert dat het materiaal niet be-
waard blijft, zodat andere onderzoe-
kingen later kunnen worden ge-
daan? Een andere vraag is wat er
met de gegevens uit het onderzoek
gebeurt": worden die vastgelegd?
Wie kan ze gebruiken? En waar-
voor? De privacy is dan in het ge-
ding. Het belang van strafrechtelij-
ke opsporing is evident. Dit legiti-
meert echter niet het gebruik van
ieder middel.

Tussen de vingerafdruk en de DNA-
print ligteen groot verschil. De toe-
passingsmogelijkheden van DNA-
onderzoek gaan veel verder dan bij
de vingerafdruk. De gevolgen van
de op zich zelf kleine ingreep kun-
nen groot zijn. Het is de vraag of het
doel van het onderzoek, de verza-
meling van bewijs, wel opweegt te-

Is bij medisch onderzoek binnen de
gezondheidszorg sprake van vrij-
willigheid, bij dat buiten de gezond-
heidszorg is vaak sprake van zekere
drang: onderwerpt men zich niet
aan de medische keuring dan is de
kans op de verzekering, de baan of
rijbewijs gering. Ook in het kader
van. onderzoek in strafrechtelijke
zin wordt, om bewijs te verzamelen
over de verdachte of om overtredin-
gen te voorkomen (alcoholgebruik
in het verkeer), meer en meer ge-
bruik gemaakt van medische tech-
nieken.

De bloedproef in het verkeer is ge-
accepteerd. Bij de ademproef doen
zich nog problemen voor. Nu wordt
ook een DNA-onderzoek bepleit om
strafrechtelijk bewijs te kunnen le-
veren. Het DNA-onderzoek bete-

gen de daaraan klevende bezwaren.
En als de wetgever al tot een be-
perkte regeling overgaat, bijvoor-
beeld alleen bij vermoeden van ern-
stige misdrijven, zoals verkrach-
ting, daarbij garanties geeft dat van
het materiaal geen ander gebruik
wordt gemaakt, bijvoorbeeld door
het direct te vernietigen en ook aan-
geeft dat gegevens uit het onder-
zoek niet vast mogen worden ge-
legd in databanken, dan nog kan
men zich afvragen of dit voldoende
garanties zijn tegen verkeerd ge-
bruik of misbruik. Waar liggen bo-
vendien de grenzen?

Het gebruik van medische moge-
lijkheden buiten de gezondheids-
zorg kan soms gerechtvaardigd zijn
voor een specifiek, concreet doel.

Binnen de gezondheidszorg geldt
dat lichaamsmateriaal dat voor een
bepaald diagnostisch doel wordt af-
genomen, met toestemming, niet
voor iets anders mag worden ge-
bruikt, of zonder instemming van
de patiënt bewaard mag blijven en
voor later onderzoek gebruikt mag
worden. Buiten de gezondheidszorg
ligt dit niet anders.
Het lichaamsmateriaal is immers
eigendom van de patiënt. Hij mag
alleen zeggen wat er mee gebeurt.
De dagelijkse praktijk is helaas niet
altijd in overeenstemming met het
recht.

In de huidige medische praktijk
wordt bijvoorbeeld bloed bewaard,
vaak zonder dat de patiënt dit weet
en gebruikt voor iets anders, ook al
mag dit niet zonder toestemming.
Zou dit buiten de gezondheidszorg
anders liggen? Welke garanties kan
de wetgever bieden? En waarom
dan ook niet het DNA-onderzoek
gebruiken voor andere misdrijven?

Wie bepaalt overigens wat een ern-
stig misdrijf is? Moeten er niet zo
langzamerhand grenzen worden ge-
steld aan het gebruik van medische
mogelijkheden buiten de gezond-
heidszorg?

Momenteel worden discussies ge-
voerd het medische onderzoek bij
bijvoorbeeld levensverzekeringen
of aanstellingskeuringen aan wette-
lijke grenzen te binden. Dit vooral
vanwege de gevolgen voor betrok-
kene. Anoniem bevolkingsonder-
zoek in verband met aids zonder
toestemming is tot nu toe afgewe-
zen. Zou ook niet in het kader van
strafrechtelijke onderzoek terug-
houdendheid moeten worden be-
tracht? Een zorgvuldige afweging
van alle voor- en nadelen is vereist,
vóór de wetgever besluit het DNA-
onderzoek verplicht te stellen.

Benny Neyman
Uw artikel „Benny Neyman ont-
snapt aan de dood bij tv-opnamen"
is aanleiding voor mij onderstaande
visie op deze gebeurtenis te geve-
n.Ongetwijfeld heeft u ook het arti-
kel betreffende Benny Neymans
werkervaring in het Limburgs Dag-
blad van vrijdag 1 december 1989
gelezen.

De aandacht die velen schenken
aan dit soort berichten is enorm, ge-
tuige de grote oplagen van periodie-
ken in dit genre die hun weg vinden
naar de consument. De bedoelde
groep consumenten leest de daarin
gepubliceerde verhalen gretig. Het
is waar dat tijdens de expeditie door
Indonesië de filmopnamen moei-
zaam zijn verlopen en dat alles wat
daarbij fout kon gaan, fout is ge-
gaan. Natuurlijk is dat betreurens-
waardig en stellen de gedupeerden
duidelijke vragen aan de verant-
woordelijke personen die belast wa-
ren met de voorbereiding, organisa-
tie en uitvoering van het onderhavi-
ge project.

Die mensen zullen te zijner tijd het
juiste antwoord moeten geven op
o.a. de vraag waarom de zaak uit de
hand liep. Zonder daarbij te verval-
len in details. Dat een dergelijke dis-
cussie in besloten vorm moet
plaatsvinden zal velen duidelijk
zijn. Niet om de waarheid te ver-
bloemen, wèl om alle partijen de ge-
legenheid te bieden alles met be-
trekking tot deze zaak rustig met el-
kaar te bespreken. De redacteur van
het artikel legt door de details te
noemen de schuldvraag bij een par-
tij, waardoor het artikel niet objec-
tief is en dit leesvoer beter in een
sensatieblad gepubliceerd had kun-
nen worden. Tenslotte is het Lim-
burgs Dagblad geen sensatiekrant.

Ik kom tot de bovenstaande uiteen-
zetting en aansluitend conclusie,
omdat Benny Neymans mededeling
aan het publiek tijdens zijn theater-
concert in Maastricht op 22 novem-
ber 1989 anders luidde. De reis door
Indonesië was in produktie-techni-
sche zin moeizaam verlopen. Wèl
had deze reis hem een stuk levens-
ervaring opgeleverd, waarover hij
nader berichtte in zijn 'De gordel
van smaragd' (voor geïnteresseer-
den te vinden op zijn nieuwe ge-
luidsdrager: „Tussen rood en sma-
ragd", verschenen bij CNR Records
nr 655.286-1 (LP), 655.286-4 (MC) en
655.286-2 (CD).

Wellicht is de redacteur van het ge-
publiceerde artikel niet bij het thea-

terconcert te Maastricht aanwezig
geweest, danwei onvolledig geïnfor-
meerd. Zou hij van alle informatie
op de hoogte zijn geweest, dan had
hij wellicht het artikel anders ge-
schreven. Enfin, volgende keer be-
ter.
MAASTRICHT F. van Tilbuergh

Hebzucht
Bij het lezen van de onthullingen
van het wangedrag van veel DDR-
functionarissen zou men bijna (wil-
len) vergeten, dat er ook in het vrije
Westen heel wat zakkenvullers en
andere criminelen rondlopen. In Ja-
pan en Griekenland zijn dit jaar mil-
joenenfraudes door ministers aan
het licht gekomen. Eerder hadden
wij in de Bondsrepubliek het Flick-
schandaal en in Frankrijk liet Gis-
card d'Estaing zich door Bokassa
met kostbare, van diefstal afkomsti-
ge geschenken belonen. In Amerika
lopen processen tegen zeventig van
de naaste medewerkers van Rea-
gan. Bij een eerlijke rechtspraak
zou deze laatste, net als enkele van
zijn voorgangers achter de tralies
moeten belanden. En wat te denken
van ene Van den Boeynants in Bel-
gië?
In onze contreien zien wij, dat - of
het nu om de gouverneur of burge-
meesters gaat - politici ook nog niet
tevreden zijn met hun goedbetaalde
parttime-job en via lucratieve com-
missariaten nog wat extra geld bij-
eenschrapen. De handigste onder
hen doet dat al via een BV-tje. Heb-
zucht is blijkbaar niet uit te bannen
en is niet gebonden aan een politiek
systeem. De Kerk heeft het twintig
eeuwen lang geprobeerd met de
dreiging van hel en verdoemenis,
het bolsjewisme met concentratie-
kampen. Waar in het kapitalisitsch
systeem hebzucht aangewakkerd
wordt door overdreven prestatiebe-
loning en de verlokkingen van de
commercie, ziet het er niet naar uit,
dat de wereldcatastrofe waar wij
naar toe streven, te voorkomen is.
Het communistisch systeem is in
wezen niet fout. In talloze kloosters
vindt men hiervoor het beste be-
wijs. Er zijn 'strenge' kloosterregels,
waaraan men zich dient te houden
en er is geen persoonlijk bezit. De
meeste mensen willen dit echter
niet. Zij willen meer, béter, hoger,
verder. Daar worden ze al van jong-
safaan voor opgevoed. En aan deze
hebzucht - de meest opvallende
eigenschap van de mens - gaat de
wereld ten gronde.
KERKRADE Lei Gisberts

postbus 3100

In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in deze'
krant. Ze dienen kort en zakelijk te
zijn. Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn van
naam, adres .en telefoonnummer.
Brieven op rijm en brieven die op-
roepen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige daden
worden niet geplaatst. Dat geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk taal-
gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
min geplaatst.

Hereniging 5
Taal ls geen dwingende reden een
land te vormen. Dan zouden Engels-
en Spaanssprekende landen één
land moeten vormen. Dan zouden
Zwitserland en België uit elkaar
moeten vallen (en Rusland hele-
maal!). Als Duitland zich wil 'eini-
gen' dan zal het toch de grenzen van
1937 moeten vergeten en de Oder-
Neissegrens, tussen Polen en Oost-
Duitsland moeten erkennen. In het
discussieprogramma van RTL-Plus
'Der heisze Stuhl' maakte een der
deelnemers weer aanspraak op
Oost-Pruisen en Südentenland.
Men kan Kohl er niet voor danken
en in het volkslied begint in mijn ge-
dachten danwei herinnering weer
'über Alles' door te klinken.
HEERLEN H.J.A. Kisters

Bisdom 9
Wat velen vreesden is gebeurd. Een
fijn persoon, zowel als priester en
als mens, heeft het veld moeten rui-
menvoor een starre en onwillige bis-
schop.
Hier rest maar een waarschuwing:
gelovigen van het bisdom Roer-
mond, wordt eindelijk wakker, deze
bisschop leidt het bisdom naar vol-
ledoge isolatie en uiteindelijk naar
de afgrond.
HOENSBROEK J.C. Delhaes

recept
Varkenshaasfilets met paddestoelenrijst
Benodigdheden voor 4 personen: 1
fijngehakte ui, 100 g boter, 2 varkens-
haasjes (ca. 250 g per stuk), 1 el olie,
250 g champignons of shi-taki, 250 g
Amerikaanse langgraanrijst, zout, '/_:
1kippebouillon, 4 el gehakte peterse-
lie, 2-3 el grove Limburgse mosterd,
1 tl aardappelmeel, 1 el water en Va 1

room.
Maak de champignons schoon en
snijd ze indien nodig in vieren. Bak
de fijngehakte ui in 40 g boter en
voeg de champignons toe. Laat 5 mi-
nuten zachtjes meebakken. Voeg
rijst en '/»1 bouillon toe en laat het ge-
heel 15-20 minuten met deksel op de
pan zachtjes koken. Roer peterselie
en 25 g boter er op het laatste mo-
ment door. Verhit olie en bak var-
kenshaasjes aan beide kanten. Draai
hittebron lager en laat ze in ca. 10 mi-

nuten gaar worden. Schep overtollig
vet uit de pan en voeg '/« 1 kippe-
bouillon toe. Roer er met water aan-
gemaakt aardappelmeel door en laat
nog 1 minuut koken. Voeg mosterd
en room aan saus toe. Laat varkens-
haasjes nog even goed in de saus
dborwarmen. Snijd ze daarna in
plakken van ca. 1 cm. Verdeel over 4
borden en schep er de saus over. Gam-
eer eventueel met plakjes tomaat.

hub meijer

Bisdom 8
Op bladzijde 2 van het LD
van 29 november zegt M-
Kisters: „Het leven bestaat
uit geven en nemen". Wel-
nu, iedereen die eventjes
nadenkt, ziet in, dat dit ge-
zegde niet opgaat voor iets
wat ongeoorloofd is of tegen
het geweten ingaat.

2. J.C. Delhaes zegt: „Samen me'
de Pools-Romeinse generaal lap'
de Roermondse kapitein allf
geuite kritiek aan zijn laars'-
Zon taal is min, en is geen ande'
antwoord waard.

3. V.d. Wall a Campo zegt: „W«
hebben hier te maken met over-
schrijding van de grenzen vaf
gezag". Pardon, u vergist zich'
hier is sprake van „niet nakomen
van de plicht van gehoorzaam-
heid". Men moet de plichten niel
verwisselen. Uitleg of bewijzei1
is heel gemakkelijk, maar zo"
toch te lang worden. Daarorrt
denk er rustig en onbevooroor-
deeld over na.
KLIMMEN PaterG. Meels snH*

Inkomens
Hierbij onze mening over het st"
'Inkomens Nederland aan lage k*
in West-Europa' (LD 6-12-89). Dit
een onjuiste tekst in uw dagblad.'
het eerste oog is dit een klap in "'gezicht van ons land, vooral voor1
lezers die het hele stuk niet lezenJ
geen tijd hebben om het artikel
lezen.
MAASBRACHT H.G. M*1

Oplossing van gisteren

BRANDTRAP
L-LAR I E - B
IR-BAR-SJ
NOGA-AK- TE
DEEL-NORtf-
-VB K 0 jj
KOOR- G E M S
REDE-IRAK
oï-GU L - N I
E-HEIDE-E
STILLEVEN

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. overeenkomst; 3. teken Verticaal: 1. Poging tot moord; 2. kostbj"
van waardering; 5. schande; 7. korrelige edelsteen; 3. volgelingen; 4. vogel met v
steensoort; 8. mondeling onderhoud; 9. niet brede'en dunne snavel; 5. hemelt"
prehistorische olitant. 6. schouderbelegsel.
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Als U de
| gehandicapte
i voetballertjes
I in Limburg
z een warm hart:ich
nen

f toedraagt,
\ moet U een
jbod uitbrengen!

n'ü
.or1

3^°ensbroekenaar Theo Boosten heeft een bijna
twintigjarige loopbaan als internationaal
voetbalarbiter achter de rug. In die periode
kreeg hij tientallen kado's en presentjes.
Al die kleinoden doet hij nu van de hand.

r e opbrengst is in zijn geheel bestemd voor een
p goed doel:
i DE GEHANDICAPTE VOETBALLERTJES
l IN LIMBURG.
„ «-odat ook deze mensen in het WK-jaar extra in
5 gelegenheid worden gesteld om deze sport
K te beoefenen.
1
E 'n het comité van aanbeveling zitten, namens
N het bestuur van de KNVB, afdeling Zuid 2, de

heren P. Willems (voorzitter Zuid 2) en
A. Pestgens (KNVB-bestuurslid, portefeuille

gehandicaptensport).

Er is, in het kader van deze aktie, een speciaal
banknummer geopend door de KNVB.

Rabobank Nieuwstadt;
banknr. 1 3.68.08050
t.n.v. 'Gehandicaptensport'.

':';::'«_B_i_fc^ H*4«. *"__.!_. ■■SBN-ll^'
w^Jji ~

ifcv . "^ v"*^..-«""w**- JÜB^v

HÉ___fe> wl^______É__

_____________Bfc MMmA
nco Boosten en de KNVB Limburg beginnen vandaag een aktie voor het goede doel.

DE SPELREGELS:
U doet uw bod schriftelijk (z.0.z.)

~ °e minimum-inzet bedraagt / 2,50,-
-,. öe hoogste bieder wordt uiteindelijk de bezitter. per deelnemer inzetten op maximaal 3 nummers. ~ Bij gelijke inzet op een artikel wordt geloot

jsuw bod het hoogst, dan hoort U dat in de week van 8
Januari van de organisatie en wordt U verzocht het geboden
| binnen 5 dagen te storten. U ontvangt het betreffende
i . artikel dan vóór 15 februari thuis.

JeKNVB ziet toe en draagt zorgt voor het financiële trajekt
Het gehele bedrag komt ten goede aan het goede doel, Zowel particulieren als bedrijven mogen meedoen
Geheimhouding op uw bod is gegarandeerd
Correspondentie rond deze aktie is niet mogelijk

Voor artikellijst en deelnameformulier,,
y zie ommezijde



Doe een bod
vanaf ’ 2,50

voor het
goede doel!

1. Groot Zwart koffer 26. Stenen man (30 cm)
2. Korte broek, trui en schoenen 27. Griekse vaas (30 cm)

(Minivoetbalshow NCRV) 28. Stenen schutter
3. Kompleet scheidsrechterskostuum: 29. Stenen fluit als kandelaar

broek, jasje, kraag met daarbij 30- Beker «nv B
COVS-badge alsmede Fifa badge 31- jurybord
(zeldzaam) 32. Houten tonnetje

4. Lederen mapje met engels muntstuk 33. Stenen beker Ehrwald
(toss), potlood, notitieboekje, gele 34. zilveren bordje
kaart, rode kaart, orginele fluit 35. jwee stenen bekers

5. Grote vlag Juventus Italië 36> Rookverdrijver
6. Rood-witte sjaal AZ '67 Alkmaar 37. jege|; Roermond
7. Grensrechter-vlaggen (felle kleuren) AVRO-cross
8. Zilveren beker KNVB (bij afscheid) Brunssum
9. Paar zaalsportschoenen (maat 43) Scouting

wit/zwarte strepen Bloemmotief
10. Paar sportschoenen wit/rode strepen 38- Bord: chèvremont

(maat 39) Adidas Avenir Beggen (Luxemburg) ,
11. Paar sportschoenen (maat 39) Puma St. Jozef (H'heide)

blauw 39. Beker: Brand
12. Kussen met 150 verenigings-speldjes 40- Tinnen Bord Groningen

41. Tegel: Venray
13. Wedstrijdballen: Douane

a. AZ'67 -De Graafschap 42. Herinneringstegel 1e wedstrijd
(4-6-1972) Promotie eredivisie (Chèvremont- De Lelie)

b. Interland Zweden - lerland 43. Karikatuur verjaardag
(30-10-1974) 44. Foto amateurelftal promotie eerste

c. Avenir Beggen - FC Porto klasse
(Europacup) 45. Wekkerradio

d. Wedstrijdbal Minivoetbalshow 46. Drie stropdassen (buitenland)
NCRV 47. Zakje met diversen: tegels, asbakf

e. Bayern München - Glasgow sleutelhangers enz.
Rangers (Europacup) 48. Delfts blauw bord beker Roda JC

f.' Interland West-Duitsland - Israël 49. Grensrechter-vlaggen
(1e wedstrijd na WO-II tussen 50. 155 vlaggen en badges (hele were*
beide landen; zeer beladen duel) 51. Tegel: Breda

g. Interland (onder 23) Zweden - Chèvremont met foto WW
Hongarije Brokamp

h. Interland (onder 23) Noorwegen - Afcent
Bulgarije MVV

i. Aberdeen - Juventus (Europacup) Helmond Sport
j. Interland Italië - USA 52. Zak met diverse kleine artikelen (i*
k. Hibernians - F.C. Guimares ad 47)

(Europacup) 53. Brievenopener KNVB
I. Real Zaragozza - Grashoppers 54. Stenen beker Deense voetbalbond

(Europacup) 55. Smeedijzeren bord Luxemburg
m. Benfica - Olympus Pireus 56. Foto TV Kwis 'Kopduel'

(Europacup) 57. Oorkonde spelregelkampioen |
n. Juventus - Uzjpest Dosza 58. Foto Jan Jongbloed, Theo de JonQ

(Europacup) Boosten (hometrainers)
o. NAC - Ajax (competitie) 59. Bekertje Juliana
p. Dundee - Ademinsk (Europacup) 60. Plaquette Afdeling Limburg
g. NAC - NEC (Bekerfinale 61. Steen, met beitel uitgehouwen, üll

Nederland) Rusland (handwerk)
r. Interland Zweden - Hongarije 62. Porseleinen fles met kleine glazen
s. Wacker Innsbruck - Dynamo Kiev (Hongarije)

(Europacup) 63. Beeldje van Bartje
t. Ararat Erewan - Bayern München 64. Delfts Blauwe asbak Europacup

(Europacup) Fortuna - Everton
u. 500ste duel betaald voetbal 65. Porseleinen bal

T. Boosten 66. Sigarettenhouder in balvorm
v. Liverpool - Arsenal (Europacup) 67. Koperen maatbekers uit Rusland
w. Liverpool - Grashoppers 68. Houten kalender Afdeling Limburê

(Europacup) 69. Turfwagentje COVS
x. Juventus - Leeds United 70. Set KNVB, bestaande uit

(Europacup) manchetknopen, pen en aanstek'
y. Carl Zeiss Jena - Uzjpest Dosza 71 .■ Minivoetbal plaquette

(Europacup). 72. Glazen asbak uit Portugal
zl. Interland Denemarken - West 73. Glazen asbak uit Portugal

Duitsland 74. Doos met diversen, o.a. aanstek^z2. Sparta - NEC (competitie) plaqettes, manchetknopen van l>
sleutelhangers enz.

14. Tafelaansteker Ajax 75. Glazen asbak
15. Schotse pop 76. Zilveren fluit
16. Indiaanse kokosnootkop 77. Porseleinen bord Hongarije

(Paramaribo) 78. Aantal bierglazen
17. Tinnen beker NSF 79. Muziekdoos
18. Tinnen beker Zweden - lerland 80. Vaas en kleine zeemeermin uit
19. Stenen man Tilburg (30 cm hoogte) Denemarken
20. Kandelaar (30 cm hoogte) 81. Voetbal als aansteker
21. Kleine tinnen beker NSF 82. Voetbalschoen als aansteker
22. Ballenstandaard 83. Twee voetballen als radio
23. Schots popje 84. Eskimo-popje
24. Beker Minivoetbal (1978) 85. Plaquette uit West-Duitsland
25. Beker Jurylid 86. Blokhouder KNVB Afdeling LirnbH'-

BON:
Als U mee wilt doen, stuur dan onderstaande bon in een gesloten en
gefrankeerde envelop naar: *Limburgs Dagblad, Afdeling PR, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. Vermeld op
envelop 'Gehandicaptensport'. Inzenden vóór 5 januari 1990.

Naam/Instelling: "

Straat:

Postcode: "

Woonplaats: "

Telefoon: : ""
Ik bied ’ voor nummer--''

Ik bied ’ voor nummer ""■"

Ik bied ’ voor nummer--''

Minimum-inzet per artikel: ’ 2,50,- ATTENTIE: Bij nummer 13 ook de bijbehorei" 1

letter vermelden!

Pas nadat ik van de organisatie schriftelijk bericht heb ontvangen dat mijn bod het hO° ,
was op een bepaald nummer, maak ik dat bedrag binnen vijf dagen over naar: Rabo"
Nieuwstadt, banknummer 13.68.08050 t.n.v. KNVB/Gehandicaptensport.

Handtekening: ■"''

H^B^H_____________^HBH__H__nan_________________________________________________Bl^B^^V'J^^^^



Dogmatisch
Het probleem voor de communisti-
sche partij is, dat het parlement
voornamelijk wordt bevolkt door
communisten van een dogmatisch
slag. Van de 350 zetels in de beide
huizen van de Assemblee (het
Volkshuis en het Huis der Naties)
zijn er 244 voor de communistische
partij. Binnen de communistische
fractie is de weerzin tegen de voor-
malige dissident Vaclav Havel
groot.

Het parlement is gisteren overigens
wel begonnen aan de onvermijdelij-
ke opruimingvan dogmatische poli-
tici. Voormalige communistische
coryfeeën als oud-partijleider Jakes
en de ideologenLenart, Bilak en In-
dra werden uit het Assemblee-presi-
dium verwijderd.

Oudste vrouw
Nederland
overleden

WIJNJEWOUDE - De oudste
vrouw van Nederland, I. Hof-
stra-Booi uit Wijnjewoude in
Friesland, is op 108-jarige leef-
tijd overleden. Dit is bevestigd
door J. van derLei, haar buur-
vrouw.
Mevrouw Hofstra-Booi is
slechts tien dagen 'recordhoud-
ster' geweest. Zij mocht zich
Nederlands oudste noemen
sinds 2 december, bij het over-
lijden van Hinderika Modde-
raar (108) uit Groningen.
Mevrouw Trijntje Jansma-Boskma uit Veenwoudsterwal
(gemeente Tietjerksteradeel),eveneens in Friesland, is nu de
oudste vrouwelijke inwoner in
°ns land. Zij is op 3 februari
1882 geboren en is dus 107.
De oudste inwoner van Neder-
land is de in België geboren
Jean Michael Reyskens uit
Dordrecht. Hij is 111 jaar oud.
Reyskens is op 11 mei 1878 in
Genk geboren en kwam op 19-
-jarige leeftijd, te voet, naar Ne-
derland.

Fraude
De openbare aanklager in Bratisla-
va heeft al een onderzoek wegens
mogelijke fraude aangekondigd te-
gen Vasil Bilak, de man waarvan ge-
zegd wordt dat hij in 1968 het War-
schaupact uitnodigde met geweld
een eind te maken aan de Praagse
Lente van Alexander Dubcek.

Jozef Stanko, voorzitter van de par-
lementaire onderzoekscommissie,
legde de politieke verantwoorde-
lijkheid voor het politiegeweld te-
gen de demonstrerende studenten
op 17 november bij oud-partijleider
Milos Jakes en de voormalige
Praagse partijchef Miroslav Stepan.
Hij stelde voor hen het lidmaat-
schap van het parlement te ontne-
men.

Jakes verweerde zich echter heftig.
Hij eiste dat voor hem belastende
passages uit het rapport van de
commissie worden geschrapt. Hij
gaf alle schuld voor het politie-op-
treden, dat de feitelijke aanleiding
was voor de massale demonstraties,
aan devoormalige minister van bin-
nenlandse zaken Kincl. Jakes en
Stepan zijn al uit de partij gezet.

Kamer blijft bij
zestien weken

verlof voor
zwangere vrouw

Van onze parlementsredactie

h^N HAAG - De Tweede Kamer
'oudt vast aan de wens om het
wangerschaps- en bevallingsverlofoor vrouwen uit te breiden van 12aar 16 weken. Alle grote fracties

erm n "£ standPunt van staatsse-cretaris Ter Veld (Sociale Zaken)
at een uitbreiding van 12 naar 14

de h 'Yooralsnog voldoende is, van« nand. Woordvoersters van de di-
; erse partijen zullen dit vanavondeen Kamerdebat over de zaak'aar voren brengen.
T
wi,

eld liet de Kamer verledeneek schriftelijk weten een zwan-serschaps- en bevallingsverlof van* weken „redelijk" te vinden. Vol-een? hervat meer dan 50 pro-
V/Jl van de vrouwen binnen achteken na een bevalling het werk.

* bewindsvrouwe wees er verder
tot irl een uitbreidingvan het verlof

L Jb weken, een extra last van 70rel J 1gulden zou betekenen, ge-
12ui vanaf een verloftermijn van
da f De Premie ziektewet zoudardoor met circa 0,1 procent om-n°og moeten.

ara amer is niet overtuigd van dekosV menten van Ter Veld- De extra
VenH

6" acnt men geen bezwaar. Bo-ncaen menen de fracties te weten
m_Hrir(^wen na een bevalling nu ge-
Dat 10 weken verlof nemen.mli 1! ,twee weken meer dan het ge-adelde dat Ter Veld aangaf.

in?°r de KRO-radio heeft Ter Veld"niüdels een opening richting Ka-re„r. gemaakt. Zij verklaarde giste-
v-an 1? de toekomst een uitbreiding
liiw et verlof naar 16 weken moge-
U
JK te achten. Zij sloot dan ook niet

Van\?navond nog aan de wensen
kom Kamer tegemoet te zullen

VS sceptisch
over akkoord
M-Amerika

WASHINGTON/SAN SALVADOR- Washington heeft gisteren scep-
tisch gereageerd op het nieuwe vre-
desplan voor Midden-Amerika dat
eerder op de dag in Costa Rica werd
ondertekend door de presidenten
van de vijfMiddenamerikaanse lan-
den. „Wij steunen het in principe,
maar blijven sceptisch over de uit-
voering ervan", zei woordvoerder
Richard Boucher van het ministerie
van buitenlandse zaken in Washing-
ton.

De rebellen van het Nationale Be-
vrijdingsfront Farabundo Marti
(FMLN), dievechten tegen de rege-
ring in El Salvador, reageerden
daarentegen met verontwaardiging
en wezen de oproep om tot vredes-
onderhandelingen over te gaan, van
de hand. „Het plan druist in tegen
de verlangens van alle democrati-
sche en sociale krachten en die van
de kerken in het land", zo zei een
woordvoerder.
Het plan geeft de Salvadoraanse
president Alfredo Cristiani alle
steun in zijn pogingen het offensief
van het linkse verzetin zijn land de
kop in te drukken.

Daarentegen maakt het het de VS
vrijwel onmogelijk hun steun aan
de Nicaraguaanse Contra-rebellen
voort te zetten. Bepaald wordt na-
melijk dat voor de Contra's bestem-
de gelden moeten worden overge-
maakt aan de onafhankelijke ClAV-
commissie die toeziet op de ont-
manteling van het 10.000 man tel-
lende rebellenleger.

Willebrands
geeft functie
Vaticaan op

VATICAANSTAD - Kardinaal Jo-
hannes Willebrands is afgetreden
als president van de Vaticaanse
Raad voor de eenheid der christe-
nen. Paus Johannes Paulus II heeft
het verzoek van de 80-jarige kardi-
naal gisteren ingewilligd. De paus
heeft de Australische aartsbisschop
Edward Idris Cassidy (65) benoemd
als Willebrands opvolger.

Willebrands, sinds 1969 president, is
door zijn functie binnen de Rooms-
Katholieke Kerk de hoogste autori-
teit op het gebied van de oecumene.
Ook binnen de curie bekleedt de
voorzitter van de Raad voor de een-
heid een hoge plaats.

Bij de oprichting in 1960 werd Wille-
brands benoemd tot secretaris van
de Raad (toen nog secretariaat gehe-
ten). In eigen land speelde Wille-
brands al in 1948 een vooraanstaan-
de rol in de oecumene toen hij de
eerste voorzitter werd van de Sint
Willibrord Vereniging, het oecume-
nisch orgaan van de RK Kerk in Ne-
derland.
Het is regel dat kardinalen op de
leeftijd van tachtig jaarhun functies
neerleggen, maar op uitdrukkelijk
verzoek van de paus bleef Wille-
brands nog enige tijd president.

Communisten willen uitstelpresidentsverkiezing

Oppositie Praag tot
nieuwe acties bereid

Van onze correspondent
PRAAG - De Tsjechoslowaakse Communistische partij wil te-
§en de wil van de oppositie in de nieuwe president van dere-
Publiek per referendum laten kiezen. De oppositie wil vast-
houden aan grondwettelijke bepalingen, die voorschrijven dat

parlement binnen veertien dagen de president kiest en ver-
de partij uitstelmanoeuvres.

dn po,litieke koorts in Praag steegoor deze nieuwe confrontatie gis-pen tot recordhoogte. Hoewel
Dobrovsky van heturgerforum gisteren dreigemen-

leni,Vermeed' is men in oppositione-
kring voorbereid op nieuwe de-monstraties en acties.v °lgens het Forum leidt een volks-aadpleging tot verdeeldheid en

nieuwe politieke spanningen, ter
wijl eenheid is geboden.
Doborovski ontkende dat de oppo-
sitie zich tegen de communistische
voornemens keert uit angst dat pre-
sidentskandidaat Vaclav Havel in
de provincie niet genoeg aanhang
heeft. „We zijn overtuigd van Ha-
vels kansen".

Rapport: politie
rijdt beroerd

HILLEGOM - De rijvaardigheid
van de politie laat behoorlijk te
wensen over. Dit blijkt uit een
onderzoek van het verkeersinsti-
tuut Top Level Drivers (TLD) uit
Hillegom. De agenten rijden niet
goed, zijn geen heer in het ver-
keer en kennen de verkeersre-
gels onvoldoende.

TLD onderzocht een korps van
110 agenten, wat geldt als een

korps van gemiddelde grootte.
De politiemensen sneden boch-
ten af, konden niet schakelen of
gingen verkeerd met de koppe-
ling om, waardoor de wagens te
snel slijten. Ze zagen verkeers-
borden over het hoofd en kenden
bovendien de verkeersregels on-
voldoende.
Directeur J. Nap van het insti-
tuut noemt de conclusie dat alle
politieagenten niet kunnen auto-
rijden, onjuist. „Maar er is wel re-
den om de korpsen eens goed
door te lichten." Vooral baart het
hem zorgen dat tien procent van
de agenten niet goed ziet.

binnen/buitenland

Deel autopark
ten onrechte

APK-goedgekeurd

DEN HAAG - Bijna een op de tien auto's die
voor de APK zijn goedgekeurd, voldoet ach-
teraf niet aan dewettelijke voorschriften. Dat
blijkt uit regelmatige steekproeven die de
Rijksdienst voor het Wegverkeer houdt.
Jaarlijks wordt drie procent van alle goedge-
keurde auto's door de Rijksdienst aan eenhernieuwde inspectie onderworpen. Daar-van wordt gemiddeld negen procent afge-
keurd.

Woordvoerder R. Boon van de Bovag (de
overkoepelende organisatie van garagehou-
ders) noemt dat cijfer 'niet zon probleem.

Het is volgens hem binnen de wettelijk toe-
gestane normen die door de Rijksdienst voor
het Wegverkeer.-zijn vastgesteld. Wel denkt
hij dat het percentage omlaag zou kunnen
door betere kwaliteitscontrole in de garages.

Het gaat volgens Boon overigens niet altijd
om technische gebreken, maar ook om admi-
nistratieve fouten die de garage bij de afhan-
deling van de APK heeft gemaakt. Voor de
autobezitter is dat ook heel vervelend, zo er-
kent hij, want die krijgt daardoor de nodige
rompslomp te verwerken.

Dat garagehouders desondanks ook ernstige
technische problemen laten zitten, is volgens
Boon het gevolgvan de aard van de keuring:
„Die is alleen op waarneming gebaseerd en
dan kan het gebeuren dat iemand iets niet
ziet".

Ravage na treinramp
0 Bij een spoorwegongeluk in het station van Roman, in

het noordwesten van Bulgarije, zijn gisteren zeker 15
mensen om het leven gekomen en 100 gewond geraakt.
De locomotiefen de drievoorste rijtuigen van de trein,
die flink bezet waren, liepen uit de rails. Vorig jaar
zijn in Bulgarije ruim 1.370 spoorwegongelukken ge-
beurd waarbij 21 doden vielen, zo blijkt uit de officiële
statistieken. Het zwaarste, waarbij 10 doden vielen,
leidde tot het ontslag van de minister van Vervoer.

Unicef: vooruitzichten
arme kinderen slechter

DEN HAAG - Na een aantal jaren
waarin kinderen in ontwikkelings-
landen het iets beter kregen, zijn
hun vooruitzichten het afgelopen
jaar verslechterd. Dat blijkt uit het
jaarrapport van Unicef, het Kinder-
fonds van de Verenigde Naties, dat
gisteren in Washington openbaar is
gemaakt. Kinderen zijn de eersten
die de tol betalen van de drukkende
schuldenlast van de arme landen,
aldus Unicef, waar door hoge defen-
sie-uitgaven minder geld beschik-

baar is voor gezondheidszorgen on-
derwijs.

Op dit moment besteden de regerin-
gen van ontwikkelingslanden de
helft van hun budget aan schulde-naflossing en militaire doeleinden.
Dat is zon 2 miljard gulden per dag.
Ondertussen sterven dagelijks 8.000
kinderen omdat zij riiet zijn ingeënt,
7.000 kinderen komen om door uit-
droging als gevolg van diarree en
nog eens 6.000 kinderen overlijden

na longonsteking.

Zetten de huidige ontwikkelingen
door, danzullen in de komende tien
jaar meer dan honderd miljoen kin-
deren onder de vijfjaar sterven door
uitdroging, longontsteking, tetanus,
mazelen en kinkhoest. Met vijf mil-
jard gulden per jaar zouden de
meeste kinderen die nu ziek zijn, in-
geëntof behandeld kunnen worden.
Dat is een heel bedrag, erkent Uni-
cef, maar het is niet meer danwat de

Sovjetunie uitgeeft aan vodka of
wat bedrijven in de Verenigde Sta-
ten besteden aan sigarettenreclame.

Omdat alleen politieke beslissingen
van hoog niveau ervoor kunnen zor-
gen dat alle kinderen in de Derde
Wereld geholpen worden, stelt Uni-
cef voor in september 1990 in New
Vork een topconferentie over kin-
deren te houden.
„Het wordt tijd dat kinderen en hun
behoeften deze aandacht krijgen",
aldus Unicefs algemeen directeur
James Grant. „De bescherming van
de lichamelijke en geestelijke ont-
wikkeling van kinderen is de be-
langrijkste investering in de sociaal-
economische toekomst van onze
maatschappij. Doen wat er gedaan
moet worden om dat te bereiken is
een onderwerp dat op de agenda
van de wereldleiders, de media en
iedereen zou moeten staan".

Londen: weghalen
Vietnamezen uit

Hongkong terecht
WASHINGTON/LONDEN - De
Britse regering houdt, alle kritiek
ten spijt, vast aan de gedwongen re-
patriëring van Vietnamese vluchte-
lingen uit Hongkong. Volgens pre-
mier Thatcher, die zich gisteren in
het Lagerhuis vurig verdedigde, is
die politiek volkomen terecht. Was-
hington bijvoorbeeld vindt die 'on-
aanvaardbaar' en wil dat de Britse
regering met de repatriëring stopt.

De eerste 52 vluchtelingen werden
gistermorgen in alle vroegte op het
vliegtuig naar Vietnam gezet. Zon
150 zwaarbewapende politieman-
nen escorteerden de vrachtwagens
waarmee de als illegalen beschouw-
de Vietnamezen naar het vliegveld
werdenvervoerd. De kritiek barstte
daarop los. De Britse oppositie, Am-
nesty International en het Hoge
Commissariaat voor de Vluchtelin-
gen van de Verenigde Naties, die de
beslissing voorbarig noemde, trok-
ken fel van leer.
Volgens Thatcher is er niets fout

aan om illegale immigranten naar
het huis terug te sturen, „anders
dreigt er internationale chaos".
De premier verweet de landen die
kritiek leveren op Londens oplos-
sing zelf geen vluchtelingen te ac-
cepteren. Thatcher wees er daarbij
op dat 13.000 van de 57.000 Vietna-
mezen in Hongkong mogen blijven.
Die worden als echte politieke
vluchtelingen beschouwd, de ande-
ren hebben alleen uit economische
overwegingen hun land de rug toe-
gekeerd.

Als enige toegemoetkoming zei mi-
nister Douglas Hurd van buiten-
landse zaken dat de repatriëring tot
volgende week dinsdag zal worden
uitgesteld, wanneer het Lagerhuis
zich over de zaak buigt. Londen zal
daarnaast in januari twee waarne-
mers naar Vietnam sturen om te
controleren of de regering in Hanoi
zich aan haar woord houdt en de te-
ruggestuurde vluchtelingen niet
lastig valt.

Colombia: weer
rechter gedood

BOGOTA - In Colombia is gisteren
opnieuw een rechter doodgescho-
ten. De moordenaars wisten te ont-
komen. Mevrouw Mejia de Roldan
is sinds augustus de zesde magi-
straat diewerd vermoord. De laatste
maanden zijn vijf rechters door de
Colombiaanse drugsmafia ver-
moord.

Mejia de Roldan werd door vier ko-
gels getroffen in haar woonplaats
Buenaventura, 600 kilometer ten
zuiden van Bogota. Zij was op weg
naar de stad Caji, waar de drugsma-
fia sterk vertegenwoordigd is, om
aldaar het ambt van rechter te gaan
bekleden.

CDA-alternatief
voor AAW-plan
inzake bejaarden
DEN HAAG - De CDA-fractie in de
Eerste Kamer wil weten of de over-
reserve in de arbeidsongeschikt-
heidsfondsen wellicht kan worden
aangesproken om 65-plussers als-
nog tijdelijk aanspraak te geven op
AAW-voorzieningen als rolstoelen
en autovervoer voor bejaarden met
een handicap.

Die mogelijkheid wil het CDA be-
trekken in zijn oordeel over het
wetsvoorstel om bejaarden ook na 1
januari 1990 AAW-voorzieningen te
onthouden maar hen tegelijkertijd
vrij te stellen van premie-inhoudin-
gen voor de AAW.

punt
Botsing

Bij een botsing tussen een auto-
bus en een cementauto zijn in
de Zuidafrikaanse provincie
Transvaal 18 mensen om het le-
ven gekomen en 39 gewond ge-
raakt. De busreed van achteren
op de vrachtauto.

Asiel
De Franse huurling Bob De-
nard, die eind november de
macht greep op de Afrikaanse
eilandengroep de Comoren, is
bereid de eilanden te verlaten
als hem en zijn mannen een eer-
volle aftocht gegarandeerd
wordt. Daarnaast heeft hij voor
zijn huurlingenleger asiel aan-
gevraagd in Frankrijk.

Regenwoud
De Nederlandse regering ver-
leent geen medewerking aan
Nederlandse boeren en poten-
tiële emigranten die willen
deelnemen aan een ontgin-
ningsproject in een deel van
tropisch regenwoud in Brazilië.
Minister Braks (Landbouw,
Natuurbeheer en Milieu) zegt
dit mede namens vier collega's
in antwoord op schriftelijk vra-
gen van PvdA en CDA. Het
gaat om het landbouwproject
Novo Eldorado dat ten koste
gaat van een stuk regenwoud.

Infolijn
De Amsterdamse marketingor-
ganisatieBCA Marktplan is een
net van 06-telefoonnnummers
aan het opzetten voor medische
informatie. Het project omvat
meer dan 60 lijnen en zou de
opbeller in staat moeten stellen
tot een diagnose van zijn eigen
klachten te komen. Wie de op-
drachtgever van BCA is, blijft
vooralsnog onduidelijk. Onder
artsen bestaan grote bezwaren
tegen een 'diagnose-telefoon.

Gesloten
De scheve toren van Pisa wordt
vlak na Kerstmis voorlopig
voor publiek gesloten, zodat er
een begin kan worden gemaakt
met de hoognodige reparatie-
werkzaamheden aan het 800
jaar oude bouwwerk. Dit heeft
de burgemeester van het Ita--
liaanse stadje, Giacomo Gran-
chi, bekend gemaakt.

De derde
In Nauru, een klein eiland in de
Stille Oceaan, is gisteren de
derde president in vier maan-
den beëdigd. De 43-jarige Ber-
nard Dowiyogo werd door het
parlement met tien tegen zes
stemmen gekozen en versloeg jj
daarmee de 67-jarige Hammer-
Deßoburt, die lange tijd presi- j
dent is geweest. Aftredend pre-;
sident Kenas Aroi ligt na een -beroerte in Australië in het zie- j
kenhuis.

Aquino
De Filippijnse president, Cora-
zon Aquino, heeft van de Se-
naat, de Eerste Kamer van het
Filippijnse parlement, buiten-
gewone bevoegdheden gekre-
gen om de situatie in het land te
stabiliseren na de mislukte
bloedige militaire staatsgreep
van vorige week. Deze be-
voegdheden geven haar greep
op alle openbare en particuliere
bedrijven die van 'nationaal be-
lang' zijn, opschorting van de
arbeidswet om stakingen te
voorkomen evenals de moge-
lijkheid tot maatregelen om
hamsteren van levensmiddelen
en speculatie tegen te gaan.

Celstraf
Een Peruaanse rechtbank heeft
maandag een kolonel van de
politie veroordeeld tot 15 jaar
gevangenisstraf wegens zijn
optreden bij het neerslaan van
een gevangenisoproer, waarbij
drie en een halfjaar geleden ze-
ker 124 gevangenen gedood
werden. Een luitenant van poli-
tie kreeg zeven jaar cel, maar
alle andere 76 politiefunctiona-
rissen en militairen die bij het
bloedbad betrokken waren,
werden vrijgesproken.

IVF-baby's
Het academisch ziekenhuisvan
de Vrije Universiteit in Amster-
dam viert zaterdag de geboorte
van de honderdste baby die via
bevruchting in een reageerbuis
(IVF-In Vitro Fertilisatie) is
verwekt. Alle IVF-baby's en
hun moeders zijn op deze dag
uitgenodigd voor een reünie in
het VU-ziekenhuis.

Ontslag
De Zuidafrikaanse Transport-
dienst heeft 2.641 van zijn
werknemers ontslagen en ge-
dreigd met het ontslagvan dui-
zenden anderen, als er geen
eind komt aan een nu zes we-
ken durende staking. In totaal
zijn nu 11.000 van de 16.000 sta-
kende werknemers van het
staatstransportbedrijf ontsla-
gen. De stakers eisen verhoging
van het minimumloon. Ook
willen ze dat het bedrijf hun
vakbond, de Zuidafrikaanse
Bond van Spoorweg- en Ha-
venarbeiders, erkent.

(ADVERTENTIE)

4 weken Indonesië f 3695,-
-(incl. Bangkok en Singapore)

Voorlichtingsavond op 14 dcc. in Motel Heerlen,
Terworm 10 te Heerlen. Aanv. 20.00 u. Toegang

gratis. Info.: 03404-51100/50100. Reisver.
/Touringclub Indonesia.
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*gpiccolo s
045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo s en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de ie post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters Prijs ’ 1.15 per millimeter hoogte
Rubrieken Proficiat en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed' ’ 1.40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1.55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', Kontakten/Klubs',
'HuwelijkKennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', HuwelijkKennismaking' en
KontaktenKlubs' legitimatie VERPLICHT is.

Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd Correcties en of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 1*599
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Mededelingen

->S_&<~

Toho^appy
Batenburgerstr. 35, Nieuwdorp-Stem. Tel. 04490-32669.

Opheffingsuitverkoop
Laatste week. Prijzen v.a. ’ 0,50. Niet afgeprijsde artikelen

50% korting
Uitgezonderd non-food en vers.

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk- Niet rokende moeder van 1
zaamheden: 045-210020. kind wil graag bij haar thuis
„-.,., ,_,,-„ . . :op andere KINDEREN lettenSCHILDER behanger vraagt vergoeding. TeL
bijverdiensten. Tel. 043- 04490-1169fvd7937
1

Personeel gevraagd

Speelautomatenexploitatie
zoekt energieke jongeman op part-time basis. Leeftijd

18-25 jr. Kennis van electronica en i.b.v. rijbewijs.: Tel. 045-443464. Tussen 10.00-17.30 uur.

lAdministratief-medewerker M/V
gevraagd op part-time basis, computer kennis is

noodzakelijk.
Bereid in het drukke seizoen te assisteren in de zaak.

, Uitsluitend schriftelijke sollicitaties t.a.v Pletsmolen BV,
I PLatsmolenweg 11, 6361 EN Nuth.

Gevraagd aankomende
Kapper of kapster

" modern kunnen werken, leeft. 18-19 jr. Coiffure Smeets,
I Marisstraat 26, Geleen, tel. 04490-45701.

Gevraagd
Nette Taxichauffeurs

voor ploegendienst. Liefst bekend in het vak.
5-daagse werkweek in vast dienstverband.I LOO-Tax, 045-411159. Kerkrade

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor

Loodsmedewerkers (m/v)
In de groente- en fruitsector bij een bedrijf in Hoensbroek.
Het werk bestaat uit het klaarmaken van bestellingen en
het laden en lossen van vrachtwagens. De werkzaam-
öeden zullen plaatsvinden tussen 13.00 en 20.00 uur.
Goede salariëring. Hebt u interesse, neem dan contact op.
Voor informatie: 045-718366, Wilma Smaling of Jaap
Roelifsen, Op de Nobel 1 Akerstraat, Heerlen.
*■

Mette TAXICHAUFFEURS
<gevr. voor dag en nacht-
dienst, full-time. Heerenweg
g67, Heerlen.
Bouw- en architectenbureau
jGEHLEN-GANS BV, Trich-
têrweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
Tnerlieden en metselaars

onnodig te
isoll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mónchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Jong meisje zoekt leuke, jon-
ge collega voor PRIVÉ en
escort. Hoge verdiensten
mogelijk. Tel. 045-411766
Gevraagd ervaren DOK-
TERS-ASSISTENTE. Br.o.
hr. B-3023 L.D. Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Gevr. jongen/meisje plm. 20
|r. om 4 PAARDEN te ver-
zorgen en te berijden, 7 da-
ben p. week, 's morgens en
'S avonds. Inl. tussen 18 en
20 u. Benzenrade 38F, 6419
PH Heerlen. 045-413939.

Schoonmaakorg. Reiter b.v.
lage Frontweg 24, 6219 PD,
Maastricht vraagt parttime
SCHOONMAAKSTERS
voor ochtend-, en avond-
uren, voor projecten in cen-
trum Heerlen en Kerkrade.
Sollicitaties buiten de regio
Heerlen en Kerkrade wor-
den niet beantwoord. Schrif-
telijk aanmelden op boven-
staand adres, t.a.v. Dhr.
Goedmakers
Constructiebedrijf Nijmegen
vraagt tegen hoog loon
LASSERS, CV-monteurs,
loodgieters en pijpfitters.
Soll. 080-240862.
AGENTSCHAP aangeb.
voor folderverspreiding in
Sittard. Brieven aan: Post-
bus 240, 5800 AE Venray.
Gevraagd BEZORGER/
STERS voor reklamefolders
in Sittard. Tel. 080-788146.
POETSER M/V gevraagd
voor 3 dgn in de week.
Heerlerwg 154, Hoensbroek,

Onroerend goed te huur aangeboden

Luxe appartementen te huur
Gelegen in het centrum van Heerlen nabij het station.
Indeling: de appartementen hebben een living, open/

gesloten keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad,
apart toilet en een ruim balkon.

De oppervlakten variëren van 52 tot 59 m2.
Huurprijzen vanaf ’ 581,- tot ’ 690,- p.m. excl. service-

kosten. Servicekosten bedragen: ’ 120,-.
Inschrijven/informatie:

ABC Vastgoedbeheer
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. Tel. 045-712040.

KAMERS te huur, met voll
pension te Hoensbroek. Tel.
045-214804.
Te h. voor net meisje of jon-
gevr. woonkamer met keu-
ken, douche en w.c, slpk.
en tuin te KERKRADE-W.
Tel. 04748-2679.
Te huur gemeubileerde
ETAGE. Tel. 045-416716.
Te huur OPSLAGTERREIN,
verhard en omheind, goed
bereikbaar, gunstige ligging,
courage B.V. Hoensbroek.
045-210715.
Te h. te HOENSBROEK,
Markt 35, (boven AH) zeer
luxe gr. appartement, 2 sip.

ik's, gesch. v. ouder pers.
Huurpr. ’ 850,- " mcl.
servicekosten. 045-213031.

OG te koop
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot
’150.000,-. Direkte aan-
koop is mogelijk. Geen ma-
kelaarskosten. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
HOENSBROEK, v. Hovel tot
Wésterflierhof. Vrijstaand
landhuis met grote woon-
kamer (50 m2), keuken,
aangebouwde garage, stu-
deerkamer, 5 slpks en bal-
kon. Vraagprijs ’ 335.000,-
-k.k. Inl. 043-252425.
KLIMMEN: Centraal gele-
gen verbouwde tussenwo-
ning met cv, witte keuken, li-

' ving met parket en open-
haard, 4 slpk., badk., zolder,
kelder, tuin. Vr.pr.

’ 112.000,-kk 045-753066
MECHELEN. Te k. vrijst.
woonh. in 1979 verbouwd,
met dubb. beglaz. en rollui-
ken. Plavuizen in woonk. en
keuk., grote garage. Tot.
opp. 480 m2. 04455-2477.
VOERENDAAL: Op prima
stand halfvr. woonhuis met
zeer royale tuin en bouw-
plaats voor 2 halfvr. huizen
of 1 vrijst. huis, diep doorlo-
pend achtergelegen weiland
div. gebruiksmogelijkheden.
Tot. grondopp. 4660 m2. Vr.
pr. ’350.000,00 k.k. Tel.
045-753066

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

'Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Kamers
Te h. gemeub. KAMER met
gebr. van keuken. Schaes-
bergerweg 152, Heerlen.
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-443380.
Studentenhuis centrum
HEERLEN nog enkele grote
kamers vrij. Inl. 045-740416
Te huur mooi gemeub. zit-
slpk. m. keuk. badk. CV, eig.
ing. 045-321338.
Gemeub. APPARTEMENT
te h. Papersjans 40 Heerler-
heide-Hrl.
Kamer te h. in centrum van
HEERLEN, vrije opgang.
Dir. te aanv. 045-724690
Gem. zit/slpk. cv, met keu-
ken en gebr. v. bad. Anje-
lierstr. 48 HEERLEN, tel.
045-213308.
Nabij Centr.-Hrl. in nieuw
studentenhuis nog enkele
KAMERS vrij voor stagaires,
werk. personen of studen-
ten. 045-720564 of 726821.

Winkel&Kantoor

Autotelefoon
Rohill A.T.F. 2

geschikt voor de gehele
Benelux v.a. ’ 89,- per mnd.

M.S.I. 045-226571.

Copier
v.a. ’ 79,- per maand

M.S.I. 045-226571

Telefax
v.a. ’ 39,- per maand

M.S.I. 045-226571
Te k. 2 KASSA'S, t.e.a.b.,
tussen 18 en 19 uur.
04405-1211

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Gevr. jongen/meisje plm. 20
jr. om 4 PAARDEN te ver-
zorgen en te berijden, 7 da-
gen p. week, 's morgens en
's avonds. Inl. tussen 18 en
20 u. Benzenrade 38F, 6419
PH Heerlen. 045-413939.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Transacties
Te k. geh. FRITUURINVEN-
TARIS Tel. 04490-27924 of
21590. Pr. ’9.500,- mcl.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Auto's

Te koop gevraagd div. busjes.
Toyota , Nissan Urvan, M.B. 508, 608,

Peugeot 504, 505, Toyota's 4-drs.
Tel. 045-325955/425858.

Wetzels Auto's
Industriestr. 35, 6135 KG Sittard. Tel. 04490-10655.

Nissan Patrol verl. comb. kent.'Bs
Mercedes 2.5 Turbo dies. station '88: Mercedes 200 Turbo

dies. station '87; Mercedes 300 Turbo diesel Station '85;
Mercedes 300 Turbo dies. station '85; Mercedes 300 E aut.

'85; Mercedes 230 E aut. '86; Mercedes 500 sec. '84;
Mercedes 240 dies. '79; Renault 2.5 Turbo dies. '87;

Porsche 928 aut. '80; Porsche 911 SC '80;Porsche 944 '84
Nissan ZX.3.Oi T/bar '85; Citroen 2.5 CX prestige aut. '87;

Audi Avant 200Turbo Quatro '87; BMW 520iaut. '88; BMW
323iCE albina '86; BMW 525iaut. '85; BMW 320iBaur '84;

Ford Escort 1.4 CL '86; Ford Escort 1.3 Bravo '89; Ford
Sierra 2.0 GL aut. '83; Opel Kadett 1.3 jub.uitv. '88; Opel

Ascona 1.6SCaprio nw.; Opel Kadett 1.6i aut. '88; Camaro
Z 28; Crossfire '85; Toyota Celica 1.6ST '86; VW Golf 1.3
R, '86; Mitsubishi Galant 2.3 Turbo dies. '84; Dodge Aries

2.2 aut. '86; Ford Sierra 2.0 Ghia '87; Fiat Argenta '84.
Zuinige DATSUN 100 AF 2
coupé, bwj. '79 met APK, vr.
pr. ’ 975,-. Tel. 045-230346
Te k. DATSUN Sylvia bwj.
'81, APK 23-11-'9O, vr.pr.

’ 2.850,-. Tel. 045-727938.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
BMW 525 E, '85, 1e eig.,
bronzit, ’ 13.500,-; Alfa
Sprint 1,5 QV, '85, zwart,
’8.500,-; Volvo 740 GLD,
85. blauw, schuifd.,
’16.750,-; Volvo 740 GLE,
'84, grijs, leder inter.,

’ 14.250,-; Fiat Panda 60
S, '86, grijs, 1e eig.,
’8.500,-; Mercedes 280 S,
aut., '84, blauw, veel ace,
’23.500,-; Honda Civic 1.3
L, '85, blauw, ’10.750,-;
Saab 99 GL, '83, grijs, LPG,
nw.st., ’ 7.250,-; Mitsubishi
Galant t. D '86, wit,
’13.500,-; Ford Orion 16
GL, dcc. '83, LPG, blauw,
’7.250,-; Citroen Visa 14
TRS, '86, blauw, ’8.750,-;
Lada 2104 Combi, '85, bei-
ge, nw.st., ’5.750,-; VW
Passat 1.6 CL, '82, grijs, nw.
st., ’ 4.500,-. 04492-3234

Fiat Uno, '84, ’ 6.000,-; Vol-
vo 365, '82, ’ 5.250,-; Volvo
343 '82, ’4.500,-; Volvo
343, autom., '82, ’4.750,-;
Audi 100 GL, SE, '82,
’5.500,-; Opel Kadett 1.3
S, '80, ’3.500,-; Chevrolet
Malibu, '80, ’3.000,-; Ford
Granada Combi, '80,
’3.000,-. BMW 316, '77,
’1.500,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. Tel. 04492-3582
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevr. SCHADEAU-
TO'S, sloop en loopauto's.
Tel. 045-753762.
Te k. MERCEDES 230, bwj.
'79, motorisch 100% in orde,
te.a.b. 045-241144
OPEL Kadett 1300 '83
’6.850,-; Honda Civic 1300
'84 ’6.950,-; Mazda 626
coupé '83 ’6.500,-. Tel.
045-460734.
Te k. mooie BMW 630 CSI,
coupe, (hartge-uitv), bwj.
'81, mr. mog.. 04492-5473.
Te k. 2 CV CHARLESTON,
65.000 km., ’4.000,-. Tel.
04405-1957, na 16.00 uur.

Auto Landgraaf
biedt a,an kijk en vergelijk:
Audi 80 1.9 E d.blauw '87

’ 34.500,-; Peugeot 205
GTI 1.9 '87 ’ 27.500,-; Ford

Orion 1.6 Bravo D '88

’ 22.800,-;Ford Escort 1.4
CL Bravo grijsm. '87

’ 17.750,-; Mitsubishi Ga-
lant GLX blauwm. '87

’ 17.900,-; Nissan Sylvia
Turbo blauwm. '87

’ 28.750,-; Opel Kadett GSI
wit '86 ’ 26.500,-; Citroen 2

CV 6 spec. blauw '84

’ 3.950,-; Opel Manta 1.8
SGT goudm. '84 ’ 13.950,-;

Opel Ascona traveller D
grijsm. '86 ’ 13.500,-; Opel
Ascona 1.6 S HB blauw '85

’ 12.250,-; Opel Kadett 1.3
sport goudm. '83 ’ 7.950,-';
Fiat Panda 1000 S grijsm.

'88 ’ 12.750,-;Fiat Ritmo 60
L zilverm. '83’ 5.950,-; Fiat

Ritmo 85 S goudm. '82

’ 5.250,-; Ford Siërra 2.0
sport blauwm. '85

’ 15.950,-; Ford Siërra 2.0
GLwit'B4’ 13.900,-; Ford
Siërra 1.6 CL blauwm. '84

’ 11.500,-; Nissan Sunny
1.3 DX zilver'B4 ’ 8.950,-;
Mitsubishi Galant D beige
'83 ’ 6.950,-; Peugeot 505

GTI blauwm. '84 ’ 11.500,-;
Peugeot 305 GT groenm.
'84 ’ 8.500,-; Renault 11
GTX rood '84 ’ 7.950,-;
Skoda 130 L rood '86

’ 6.300,-; Skoda 120LS wit
'85 ’ 4.500,-; Toyota Carina
2.0 D grijsm. '86 ’ 3.950,-;

Opel Senator 3.0 E '81

’ 8.950,-; Volvo 340 DL wit
'84 ’ 8.750,-; VW Golf GTI
1.8rood'B3 ’ 12.750,-; VW

Golf GTI 1.8 zwart '82

’ 10.750,-; VWGolf D
roodm. '83 ’ 7.950,-; VW
Jetta rood '81 ’ 5.750,-;

CABRIOLET
Talbot Samba 1.5 rood '83
’15.950,-; FiatX 189 Ber-

tone Targa zilver '82

’ 14.500,-;
INRUILERS

Mazda 929 Legato wit '81

’ 2.750,-; Opel Ascona 2.0
S wit '80 ’ 1.750,-; Ascona
2.0 S groenm. '79 ’ 1.950,-;
Ascona autom. groenm. '78
’1.250,-; Renault 18 GTL
zilverm. '80 ’ 2.950,-; Mit-
subishi Saporro 2.0 GSR

blauwm. '80 ’ 2.750,-; Hy-
undai Pony bruinm. '81

’2.950,-; Innocenti 19 L
rood '80 ’ 1.750,-.

BEDRIJFSWAGENS
VW LT 28 D. bus geel '87

’ 18.000,-; Renault 11 TD
Van D rood grijs kent. '84

’ 5.000,-; Renault 4 F 6 be-
stel wit'Bl ’ 1.500,-; Erkend
Bovag bedrijf, inruil moge-

lijk, eigen werkplaats, keuze
uit 12-3 mnd. garantie, fi-

nanc. zonder aanbet. mog.
VVN-keuringstation alle

keuringen toegest. garantie
boven ’ 1.000,-. Kom vrij-

blijvend kijken en vergelijken
bij Auto Landgraaf. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Land-
graaf, Heerlerbaan 74-76
Heerlen. Tel. 045-424268/

424231.

Ford Sierra
1800 Laser, 3-drs., briljant-

zwart, bwj.l2-'B6 km 57.000
sunr., a.spoiler, get. ramen,

uitm. staat. Vaste prijs
’12.750,-. 04490-28868.
RENAULT 5 GTL, bwj. eind
'81, APKB-90, pr. ’1.850,-
Tel. 045-225913.
SAAB 99 GL, '81, blauw in
nw.st., ’4.750,-. 045-
-454217
Seat FURRA L, bwj.'Bs,
27.000 km, ’4.500,-, tel.
045-460680.
Te k. mooie Mitsubishi LAN-
CER GL '81; Mazda 929 Li-
mited, duurste uitv. mod. '85
prachtige Opel Ascona Lu-
xus HB 5-drs '82; Opel Ka-
dett 13 LS 5-drs. '85; Opel
Kadett 12 S HB '83; Renault
9 TC 4-drs '82; Nissan
Stanza HB 3-drs. '82; Lan-
cia Bèta HPE '81; Ford Es-
cort 1.3 GL 4-drs. '79; op-
knapper Rover 3500 ’ 950,-
Bernhardstr. 12, Munsterge-
leen. (ook zondag geopend)
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

VW POLO '79 APK i.z.g.st.
’1.950,-. 04450-2097.
Te k. VW GOLF 2-drs. bwj.
'78, APK mei '90, kl. beige,
m. trekh. en achterr.jalozie,
pr. ’ 1.650,-. 04498-52956.
KEVER 1300 '71 ’1.250,-;
1303 i.z.g.st. Passat op gas
'79. Alles APK. 04499-3398.
VOLVO 343 L, 82, kl. rood,
i.z.g.st., ’ 4.500,-. 045-
-420650 .
VOLVO 440 turbo, jan.'89,
17.000 km., zwartmetallic, te
bevr. 04490-18741.
VOLVO 343 L, aut., bwj. '78,
APK, i.z.g.st., ’ 1.450,-. Tel.
045-724021.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto. Ook
schade-auto's. 045-462441
INKOOP auto's alle types
dir. cont. geld ’5OO,- tot
40.000, gesp. in Mercedes
tel. 045-414372.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
div. extra's '86; Kadet 1.2LS
antraciet '87; Kadett 1.2
goudmet. '82; Opel Corsa
schone motor rood type '88;
Corsa 1.2 S zilvermet. '84;
Siërra 2.0 Laser LPG 5-drs.
blauwmet. '85; Escort XR3I
div. extra's wit '83; Fiesta
1.1 katalys. 11.000 km '88;
Fiesta 1.1 div extra's rood-
met. '82; BMW 320 groen-
met. '82; VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud

Te k. doorlopend div. scha- ,
deauto's, o.a. Opel KADETT |
18 S, '88; VW Golf Turbo i
diesel, '86; Opel Kadett GSi,
'87; VW Golf D, '88. Autoh. ,
Franken V.0.F., Ganzewei- i
de 59, Heerlen. 045-216475
Te k. FORD Capri 2.0 auto-
maat, i.z.g.st., kl. champag-
nemet., (zeer mooi), snelle
auto, nwe uitlaat, schuifdak,
sportstuur, brede banden,
nwe remmen, radio, nwe
waterpomp etc, APK 12-90
bwj. juli '79, ’3.500,-: VW
Golf 1300 CC, bwj. '81,
bruin/beige met of zonder ■LPG, als nw., zeer goed on-
derh., APK 09-'9O ’ 3.500,-.
Tel. 04705-3204.
Te k. Opel KADETT, bwj.
'81, ’4.350,-; Toyota Celi-
ca, bwj.'Bl, ’3.750,-; Dat-
sun 160 V, bwj.'79,
’1.350,-; Opel Kadett, bwj.
'78, ’ 1.450,-. Heerenweg
248, Heerlen-Heksenberg
1e klas OCCASIONS: VW
Jetta, '89; Peugeot 205 KR,
'87; Citroën BK, 16TRi, '87;
Ford Escort 1.4 CL, '86;
Ford Escort 1300, 5 drs.,
'86; Ford Fiesta 1100 CL,
'86; Opel Kadett 1.2 LS, 5
drs., '85; Fiat Uno 55 S, 5
drs., '85; Mitsubsihi Lancer
GLX, '86; Opel Ascona 2 L
injectie, '80. Auto's met bo-
vag-garantie, APK keu-
ringsstation, Pastorijstr. 106,
Nuth. Tel. 045-242412
SEAT Dealer A.C.H. Jeugd-
rubbenweg 20, Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt te
koop aan: Ibiza 900, '86;
Malaga 1.5 SKI, '89; Malaga
1.5 GL '88, '87 en '86; Ron-
da 1.7 diesel '87 en '85;
Ronda 1.5 GLX '85 en '84;
Ronda 1.2 GL '87, '85 en
'84; Marbella GL '88; Fura
GL '85 en '84; Ibiza del Sol, ■'87; Ibiza 1.7 GL diesel '87;
Subara 1600 stationcar '88 I
en '87; Subaru 1600, '80;
Fiat Panda '81; BMW 520,
'80; Audi 80 Turbo diesel
CC, '85; Audi 100, '81 en
'79; Visa-Leader '86; Talbot
Samba '82; Talbot Solara
1.6 GLS, '81; Mazda 323,
'79; opel Kadett, '83; Fiat .
Ritmo diesel '80; Fiat 126,
'79; Fiat Uno '86; Renault 14
TL '80; VW Passat '81; Lada
2105 GL, '82; Simca 1307
GLS, '76; Ford Taunus '79;
Ford Fiesta '79; Saab 99,
'76. Donderdag koopavond
FIAT 131 Mirafiori CL 1600,
bwj. type '83, deze auto is
als nw. zo mooi, APK 12-9-
-'9O, ’2.950,-. Tel. 045-
-323178.
Unieke Fiat PANDA Cabrio-
top bwj.'B3, rood, APK 11-
-'9O, ’5.950,-, 045-319328.
Ford GRANADA 2.3 Combi,
'80, LPG, onderb. kl. brons,
’3.000,-. 045-222910
Te koop Ford TAUNUS 1.6
GL bwj. 1979 APK gek. T.e.
a.b. tel. 045-415189.
Te k. FORD Escort 1400 CL,
bwj. half '86, APK, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-475798.
Tek. weg. omst. LADA 2105
LPG, bwj.'B6, pr. ’4.900,-.
Demstr. 26, Hoensbroek.
Te k. wegens omstandigh.
LADA 2107 bwj. '86, km.st.
41.500, vr.pr. ’5.500,-. Tel.
045-465002.
MAZDA 323 HB eind '81, nw
model, 88.000 km., auto is
als nw. Tel. 04490-36860.
Mazda 929 LEGATO sta-
tionwagon bwj.'Bo 57.000
km. gel. ’ 3.750,- mr. mog.
Te bevr. 045-324763.
Te k. MERCEDES 200 D '83
161.000 km, metall. groen,
electr. schuifd., nwe banden
195 x 14, radio etc. Vr.pr.
’14.500,-. 1e eig. Tijdens
kant.: 04490-95573, na
19.00 u: 04493-24240.
Tek. MERCEDES 190E86;
Mercedes 190 D '85; Ford
Sierra 2L '89; Porsche 944
'83; Porsche 944 '82; Ford
Escort '86; Renault 11 GTL.
Autohandel L. Cuppers,
Diergaarderstr. Z 5 a, Maria
Hoop. Tel. 04743-1546.
MERCEDES 300 TD bwj.'79
automatic, niveau regel mo-
tor 100% ’8.950,- te bevr.
045-324763.
MITSUBISHI Lancer diesel,
'85, 96.000 km., in pr.st. met
Bovag-gar. 04746-4354.
Datsun CHERRY 1400 GL,
type '82, ’ 2.750,-, met sun-
roof, APK 15-9-90. Deze
auto is in perf. st., geen
roest. Tel. 045-323178.
Opel KADETT 1.6 D, dcc.
'83, zilvergrijs, i.z.g.st.,
’6.750,-. 045-210565
Te k. mooie gave OPEL Ka-
dett coupe 1.6 SR, APK, ty-
pe '78, ’1.650,-. Tel. 045-
-228332.
Opel KADETT 1.2Nbwj. '82,
i.z.g.st. met sportvlgn. kl.
rood, ’ 5.250,-. 045-451794
Opel ASCONA '81 ’ 3.500,-
Honda Civic automaat '80
’2.900,-; Civi '79 ’ 1.500,-;
Mitsubishi Colt '79 ’ 2.200,-
Renault Fuego GTS '81
’4.950,-; VW Golf '79
’3.900,-; Ford Escort be-
stel '81 ’ 2.300,-; BMW 320
'78 ’ 1.500,-. Oude Land-
graaf 101 Schaesberg
Landgraaf Tel. 045-311078.
Te k. i.g.st. PEUGEOT 305
GLS m. LPG bwj. '80, APK
7-'9O, vr.pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-417681.
RENAULT 5 GTL zeer mooi
bwj. '79, APK '90, pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-410750.
Te koop Talbot HORIZON
Ultra LS 1.3, bwj. type '84, i.
z.g.st., APK 17-11-'9O,

’ 2.950,-. Tel. 045-323178.
Toyota CARINA aut., 4-drs.,
bwj. '79, APK, i.z.g.st.,

’ 1.750,-. Tel. 045-720951.
Te k. VW GOLF GL diesel,
gekl. glas, radio, trekh., met
revisie motor, papieren ter
inzage, geh. uitgeb., kamai,
bwj.'79, in st.v.nw. geen
roest, kl. rood. Zien is kopen
APK gek. 15-11-'9O,
’3.500,-. Tel. 045-323178

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 2.0 L
GSI '87; Opel Kadett 16 S
Sedan LPG 87; Toyota Ter-
cel '84; VW Golf 1.8 aut. s-
drs. m. '85; VW Passat CL
D. 5-bak, '82; BMW 520i, t.
'82, alle extra's; VW Golf D.
t. '81; Mitsubishi Saporro
'80; Volvo 343 GLS aut. in
nw.st. '80; Opel Ascona 20
S aut. t. '80; VW Kever, in
nw. st, '74; VW Golf '81;
Ford Fiesta 1300 S i.z.g.st.
'78; Citroën GSA '82; Audi
80 CL Turbo diesel '83; VW
Jetta LPG i.z.g.st. '81; Dat-
sun 120 AF 2coupé '78;
Opel Kadett 1200 S '81;
Ford Fiesta 1100 L Bravo
'81; Golf Diesel '79; VW Po-
lo '79 Lz.g.st. Triumph ac-
claim HLS '83; Audi 80 1e
eig. '80; A Manta GTE, i.z.g.
st voor liefhebber. Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
In- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook s-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.

PASSAT ’ 650,-; Datsun
'79 ’950,-; Charade '80
’950,-; Kadett ’950,-. Al-
les APK. 04499-3398.
Te koop VW GOLF bwj. '78,
kl. geel, i.z.g.st., pr.
’2.100,-. Tel. 045-319305.
VW GOLF cabriolet GLS, s-
versn., totaal gerestaureerd,
in perf. st., kl. bruinmet. met
nw. zwarte kap, nw. kent.,
bwj. '81, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-262441 tussen 09.00-16.00
uur, ma. t/m vr.

Te k. SUZUKI Alto '82; Mit-
subishi Lancer GL '81; Mit-
subishi Galant 2300 Turbo
diesel GLX '82; Opel Asco-
na diesel HB rood i.nw.st.
'83; Opel Kadett stationcar
1.3 S 5-drs.'Bl. Enkele
koopjes o.a. Renault 5 aut.
'82; Peugeot 305 '81; Golf
diesel '80; Mitsubishi Galant
'79; Ford Fiesta '78. Steeg
33, Stem (zondags kijkdag).
OPEL 2.0 S nw. type '84, op
gas, APK, i.z.g.st.; Kadett D
1600 '83. 04499-3398.

GOLF 1.6 GTI inter. gr. a.
lamp, APK, i.z.g.st., '78,

’ 1.750,-. Tel. 045-720951.
Te koop VW JETTA, bwj.
'86. Tel. 045-311754.
VW GOLF '81 blw.met. APK
3-'9O i.z.g.st. Vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-319328.
VW GOLF 1600 GTS, kl. wit,
'83, km 95.000, i.z.g.st.

’ 8.750,-. Tel. 04490-34093
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'76, met APK, ’BOO,-, op-
knapper. Tel. 045-271017

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Decembermaand - Kerpmaand
Grandioze BLAUPUNKT show

Demonstratie van het COMPLETE
BLAUPUNKT AUTO-HIFI programma.

Profiteer ook deze maand van onze speciale aanbiedingen
TOPKWALITEITS-produkten verkrijgbaar bij

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Te k. 4 SPORTVELGEN van
Mercedes en sportgrill, pr.
’650,-. 045-241144
Te k. SPORTVELGEN m.
banden voor Golf en Ford en
2 banden z.g.a.n. Te bevr.
045-217034

Vakantie
ALPEN-KREUZER 1990
vouwwagens in 5 modellen
met kleurcombinaties,
bruin-beige-groen en grijs-
orange. Nu met de bekende
winterkorting. vanaf

’4.450,-. Duurder hoeft
niet....Voordeliger kan niet!
Caravans 1990. Burstner-
Hobby-Knaus. Nog enkele
overjarige modellen met ex-
tra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella, Trio
Walker. Tevens onderhoud,
reparatie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feyts. Hoofdstraat 84
Amstenrade. 04492-1860.

Caravans
JAARSTALLING (afgeslcT
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Aanhangwagens
Nic DASSEN aanhangwa-
gens. Verkoop, verhuur, fa-
bricage. Stationstr. 8-10,
Kerkrade. 045-455088. Een
begrip sinds 1918.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Brom)fietsen
ATB-FIETSEN, div. gebr. en
overjarige fietsen. Gebr. Su-
zuki TS 50X, gevr. Sparta-
met d. Vuurwerk. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen. "Tel. 045-726840.
RALEIGH racefiets geh. met 'Campagnolo onderdelen,
als nw., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-262441 tussen 09.00-16.00
uur, ma. t/m vr.
Te k. ZÜNDAPP KS 50 i.z.g.
st. Vr.pr. ’ 650,- Mgr. Lem- 'mensstr.36 Nieuwenhagen.
Te k. HONDA PK, autom., i.
z.g.st., pr. ’ 450,-. Tel. 045-
-213296.
Te k. Franse RACEFIETS,
Motobecane, lichtgew. buis.m. 12 versn. 1 mnd. oud, pr.

’ 600,-. 045-270628. be-
reikb. v. ma. t/m vrijd.
Te koop wegens overlijden
SNORBROMMER merk
Vespa, plm Vi jr., in perfecte
staat, vr.pr. ’ 950,-. Tel.
045-220672, na 17.30 uur.

(Huis)dieren

Dierenpension Bodden
reserveert voor de Kerst- en Nieuwjaarsdagen een

verwarmde kennel voor Uw hond of kat. Geen last van
vuurwerk! Kom eens kijken, Sleperweg 30,
Beatrixhaven Maastricht. Tel. 043-633955.

Te k. COLLIE-PUPS met
stamboom, zeer mooi. Val-
kenburgerweg 25, Wijlre
Dierenartsenpraktijk Nuth.
Blijvend LAAGSTE prijzen!
Vrijbl. advies en apotheek
gehele dag open. Valken-
burgerweg 14. 045-244247.
Weg. omst. te k. 2 DOBER-
MAN zusjes, half jr. oud met
stamboom, samen ’ 1.000,-
Tel. 04705-3204.
Te koop nest MALTEZERS
Tel. 04743-2303.

Baby en Kleuter
Te k. z.g.a.nw. combi KIN-
DERWAGEN 3 in 1 compl.;
kinderschommelzitje; ver-
stelb. houten kinderbox met
schuifla; maxi-cosi en
draagzak, pr. ’ 1.000,-. Te
bevr. Kampstr. 46, Land-
graaf, na 17.00 uur.
Te k. 3 in 1 KINDER-
WAGEN, blauwgeruit

’ 400,-; witte rieten wieg
’175,-. Tel. 045-273351,
na 16.00 uur.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING, bijles, con-
versatieles en basisinfor-
matica. Ook in uw omge-
ving. Inl. Educatief Centrum
De Horizon. Tel. 045-
-741102 bgg 045-210541.

Huw./Kennism.
Elke woensdag gezellig
'dansen met live entertainer
in ELDORADO Spaubeek.
Tel. 04493-4193.
Vrouw (50) met kind (17)
zoekt nette man (50-55)
a.u.b. met foto Br.o.nr.
B-3029, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Vakwerk in tegelwerk
WAND- vloer- marmer.
045-227028.
Tuinsnoeien, verzorgen, re-
noveren, enz. 045-272093.
na 18.00 uur.
Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.

Proficiat Opa D Proflc,aU 1H Pap en Opa

mmm\:Èm\ "
Jan, Marij, mTMTm.JmMMMW

Monique en Esther van ons allemaal.
Tot vanavond.

Eugène Klinkenberg Proficiat

l___n__K__i \ lT -r^^^Êm l^i

3e maal Clubkampioen
BC Keep fit J-lia_n Michel ,

Proficiat! Militaire kapel'
Met een PICCOLO in het Munstergeleen
Limburgs Dagblad raakt u Prr.fiH.atuw oude spulletjes 't snelst ' lUlluial
kwijt. Piccolo's doen vaak tot veur de
wonderen... Probeer maar! Kènjer-optoch
Tel. 045-719966. 1990

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal
Nog enkele

Showkeukens
met 40-60% korting, in

mass. hout etc.
VOSSEN-KEUKENS

Eikenderweg 77 HEERLEN
Tel. 045-717555.

INBOUW APPARATUUR
met 40% korting.
GAS-ELECTRO-

FORNUIZEN
div. merken v.a. ’ 900,-.

vossen keukens
Eikenderweg 77 Heerlen.

Tel. 045-717555.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. weg. verhuizing excl.
wortelnoten VITRINEKAST
van ’ 7.950,- voor ’ 3.975,-
Tel. 04747-2549.
BANKSTEL eik. ’ 375,-;
eethoek eik. ’ 350,-; slaapk.
ant. eiken, ’ 675,-; Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek
Te koop HOOGSLAPER
kleur wit/grijs 1 jr. oud,
’250,-. Tel. 04490-16159.
Te k. 2 en/of 3-zits bank
ruim model, salont. met
marmer trav. blad. El. Strou-
vel. 19, 6214 AW Maastricht
Te k. Barok MEUBELEN,
i.pr.st. Tel. 045-227793

koopje! Zwaar blank eiKJBANKSTEL mcl. salonta*
als nw., vpr. ’ 1.975,-; &
blk.eiken brood/toogkast *f

’ 975,-. 045-323830. _J,
Te koop BANKSTEL (3-*
lig) donker opgelegd eik*
met tafel, t.e.a.b. Te bej'
Dorpsstr. 73, Bingelra*
Tel. 04492-1835.
RÉGULATEUR, omaklok,
lachtconsoles, biedermei'
dessertkast, 2-zits banW
045-750917 J
HET WITTE HUIS, Ap*
maar! spotgoedk.: o.a. W -toriaanse bijzetfauteuil ' I
rundl. 275, Chesterfield ' |
zitters mooie afwerking v-J695, zeer aparte Gren*
eethoek met Windsor of &
der model stoelen 895, rü*
tieke zilverkast 595, Mar*
Housse (Engelse Land'
Style) eethoeken en butf*
ten, rustieke eethoekej
schitt. spiegels: (op de rwf
wereld niet zo goedk.), hou
snijwerk beelden, onvoO
stelb. mooie Oosterse m&
bels kamerschermen, vaz*
enz. Zeer de moeite waa^om even vrijbl. te komen W
ken. Het Witte Huis, RIF
weg centr. 86-88 (let °f RGeleen kent ook Rijksw* «
Nrd. en Zuid, let dus n
Centrum). b

' si

Radio e.d. , U
Te k. STERO-TOREN mi*
set en boxen, platenspeis' v
3 band equaliza digit^ v
zenderzoeker en 12 voo
keurz., dubb. cass. decj nnieuw., f 200,- 045-22691" 'ZonnebankenZonnehemels h_ ' d

Zonnehemels - Brozonü! h
Voor de grootste keuze in merken en prijzen en s

voor een eerlijke en deskundig advies V
SPECIAALZAAK BROZON, Kerkstraat 55 hCadier en Keer. Tel. 04407-1554.

Superbruiner! f
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en x

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-. C
Volledige garantie en service. /_

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531-- 12 Kerkrade, tel. 045-456999 > ,
Computers TV/Video s

"^\L \
Te k. MSX 2 Philips, met div.
programma's, cass.drive,
’350,-. Tel. 045-271017
Te koop PC 10 COMMODO-
RE met printer, 2 mnd. oud,
’1.950,-. Tel. 04459-1473.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Nieuw en gereviseerd, gas,
kolen, hout, kachels. Inzet-
haarden, open haarden op
maat. Gratis geplaatst. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

KLEUREN TV grote sortf .
ring vanaf ’ 75,-. Radio L
van Voorst, Ganzeweide *Heerlerheide. 045-21387g> £
Goede KLEUREN tv's. Ze«!
grote sort. va. £125,- mj>
gar. Reeds 25 jr" het juisl' ;
adres. TV-Occ. centn/ \
Geel, Grasbroekerweg 25 t
Heerlen. Tel. 045-724760^ {
Te k. VIDEO-camera-reco'
der-tuner merk Hitachi,
pr. ’ 1.400,-. Tel. 04'
716624, na 17.00 uur. ✓

Weg. omst. te k. PHILIP 5
KTV i.g.st. Tev. stereotore' ,
045-418163. i
i i

Muziek i
F X J^l I Mt l M\ M

(Bij de Markt) . *Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesiz6

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, .
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. en

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A.’ 30,- PER

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!! _^

Orgel- en Keyboardshow
op donderdag 14 dcc. van 18.00 tot 21.00 uur demofl'

streert Joep Servais de nieuwste GEM collectie- .
Altijd speciale aanbiedingen en occasions div. modelie

met 10 tot 60% korting i.v.m. einde jaars-opruiming-
Nergens goedkoper!

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
Ma. t/m zat, open, donderdag koopavond, '

Braderieën/Markten
KERSTMARKT, Pey (Echt)
14-15-16 december 14.00-
-21.00 uur, 17 december
10.00-18.00 uur. Pavillion
Chatelainplein met kerst-
man, koopjes en muziek.

Met een PICCOLO inj1*
Limburgs Dagblad raaK (
uw oude spulletjes 't sn
kwijt. Piccolo's doen v r̂!wonderen... Probeer ma
Tel. 045-719966. _^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6
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Stabiliteit
°k uit het buitengewoon korte
°timuniqué blijkt dat Moskou

van de DDR door de
niet kan en wil accepteren.

i^^hemassow had de Russische
Cenf n °ver de onlw'kkeling in
ljc^ traal-Europa uitvoerig toege-
ven waarbiJ alle vier ambassa-
een S et erover eens waren datf," stabiele situatie in de DDR in
°Ht a^er belang was. „Verdere

'■moetingen zijn niet uitgesl'o-

ten," heet het droog in de verkla-
ring.
Helmut Kohls tienpuntenplan dat
uiteindelijk een Duitse eenheid op
moet leveren zit vooral Moskou,
op de voet gevolgd door Parijs
met op enige afstand Londen en
Washington, niet lekker. Gorbats-
jov maakte dat een week geleden
tegenover zijn gast Mitterrand
duidelijk.

Vrienden
De Franse tacticus hield de boot
enigszins af. Hij benadrukte dat
de Duitsers en Fransen vrienden
zijn, maar ook hij is niet erg gerust
op het ontstaan van een 80 miljoen
inwoners tellend Duitsland in het
hart van Europa. Ook Mitterrand
vreest, ondanks Kohls heftige en
vaak herhaalde ontkenningen, dat
de Duitse eenheid intussen voor
de Europese eenwording gaat.

Die zorg wordt nog vergroot door-
dat Kohl, in tegenstelling tot de in-
tussen ook al Confederatief den-
kende SPD, de Poolse westgrens
niet nadrukkelijk erkent. Kohls
nieuwe man voor harde uitspra-
ken, CDU-secretaris-generaal Vol-
ker Ruhe, verklaarde dat 'wij geen
toestemming uit het buitenland
nodig hebbenvoor confederatieve
stappen.

Gepasseerd
De FDP-minister van Buitenland-
se Zaken, Hans Dietrich-Gen-
scher, die zich op alle fronten ge-
passeerd voelde door zijn chris-
ten-democratische baas, mocht in
de VS, in Parijs en in Moskou pro-
beren te redden wat er te redden
viel aan eigen liberale nuances.
Hij oogste slechts waarschuwin-
gen, die er niet om logen.

Gorbatsjov is tegen het plan van
Kohl. Mitterrands vertrouweling
Regis Debray schreef dat 'als een
herenigd Duitsland een te groot
gewicht zou ontwikkelen, men het
oude Frans-Russische bondge-
nootschap uit de motteballen
moest halen. De Amerikanen wa-
ren 'upset' en zochten contact met
Moskou. Algemene conclusie: de
Duitse hereniging staat niet op de
actuele agenda.

Meespreken
Dat ziet Bonn geheel anders.
Kohls minister voor voorlichting,
Hans Klein zei: ~De treinen naar
de Duitse eenheid zijn vertrokken
en we weten waar de stations
zijn." Alleen de dienstregeling
met vertrektijden ontbreken nog
en daarbij willen de overwinnaars
van nazi-Duitsland op zijn minst
een hartig woordje meespreken.

Het lijkt de CDU-voorzitter en
kanselier Helmut Kohl niet al te
veel te deren. Volgend jaarvinden
behalve een hele serie regionale
ook de algemene verkiezingen
plaats. Hij wil met zijn volle ge-
wicht boven op het thema Duits-
land gaan zitten onder het motto
'een sterke vent, die mij daar af

krijgt. Op de verkiezingspamflet-
ten van zijn CDU staat in zwart-
rood-goud: 'Wij zijn één.

hans hoogendijk

Voorbeeld
De DDR mag voor de Sovjetleider
als duidelijkste voorbeeld gelden.
Door de onthoofding van de SED
is een machtsvacuüm geschapen,
waarin niemand zich momenteel
erg prettig voelt. Het leger niet, de
Stasi niet, maar ook Neues Forum
niet en zeker niet die paar 'schone'
enkelingen die thans de staat
moeten runnen. Zij moeten haar
ook nog eens uit een diep econo-
misch dal trekken.

In de DDR is een proces gaande
van nog steeds groeiende onzeker-
heden, dat extra wordt bemoei-
lijkt door de ontijdige roep van
bondskanselierKohl om een Duit-
se hereniging. Reden waarom het
zwarte gat dat in de DDR is ont-
staan ook West-Europa niet lekker
zit en in het weekeinde allerlei be-
zwerende formules nodig waren
om diepgewortelde angsten weer
enigszins onder; controle te krij-
gen.

Terugslag
Doordat Moskou zijn vroegere sa-
tellieten in Oost-Europa heeft
'vrijgelaten', is de politieke stabili-
teit er in heel Europa in eerste in-
stantie niet op vooruit gegaan.
Mogelijk omdat het tempo van de
veranderingen tevoren niet juist
kon worden beoordeeld. Maar als

in Oost-Europa de beer los is,
moet de Sovjetunie hem nog maar
even in bedwang houden. Zou in
deze uiterst onzekere periode ook.de Sovjetunie terechtkomen in
een politieke warboel, dan zal dat
zijn terugslag hebben op het hele
'gemeenschappelijke Europese
huis', waaraan juist nu zo driftig
wordt getimmerd.
Gorbatsjov moet enerzijds het
zeer trage succes van de perestroj-
ka verdedigen tegen hen die veel
sneller willen. Hij moet tegelijker-
tijd de snelheid van de perestrojka
in bescherming nemen tegen hen
die het allemaal veel te hard gaat.
Er is een steeds luider wordende
groep orthodoxe communisten.

die hij zich van het lijf moet hou-
den, terwijl ook de vooruitstre-
venden aan hem rukken om tot de
verbeelding sprekende vorderin-
gen te maken.

Tekenend voor de pijnlijke com-
promissen die Gorbatsjov telkens
opnieuw moet sluiten was dit
weekeinde zowel de benoeming
van de conservatieve partijleider
Vladimir Ivasjko uit de Oekraïne
tot volwaardig lid van hetPolitbu-
ro als de verkiezing van de pro-
gressieve hoofdredacteur van de
Pravda, Ivan Frolov, tot secretaris
van het Centraal Comité. Zonder
'voor wat hoort wat' kan Gorbats-
jovniet regeren.

MICHAIL GORBATSJOV
...pijnlijke compromissen...

Risico
De onduidelijkheid over de be-
voegdheden en het risico van dit
soort situaties hebben het parle-
ment er lang van weerhouden
het ambt van staatssecretaris in
te voeren. Pas bij de grondwets-
wijziging van 1948 werd de func-
tie officieel ingevoerd om de taak
van de minister te verlichten en
een uitbreiding van het aantal
departementen te voorkomen.

Ook werd het staatssecretariaat
gezien als een goede leerschool
voor het ministerschap. En de
toenmalige premier, Drees, zag
in het staatssecretariaat de pio-
gelijkheid een aantal departe-
menten samen te voegen.

Van die doelstellingen is maar
een deel gerealiseerd. De aanstel-
ling van staatssecretarissen leid-
de inderdaad tot een taakverlich-
ting van de ministers. En ook een
uitbreiding van het aantal depar-
tementen kon worden voorko-
men. Maar samenvoeging van
departementen is in al die jaren
maar twee keer gebeurd. In 1959
werden de ministeries van Oor-
log en Marine samengevoegd tot
het ministerie van Defensie. En
in 1982 werd het ministerie van

Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne opgeheven, nadat volksge-
zondheid was ondergebracht bij
WVC en milieuhygiëne bij
VROM.

Ook als leerschool heeft het
staatssecretariaat niet aan de ver-
wachtingen voldaan. Van de 121
staatssecretarissen die er zijn ge-
weest tot en met het aantreden
van het tweede kabinet Lubbers,
bereikten 28 het ministerschap.
Geen kweekschool bij uitstek, al-
dus Groeneveld.

# Staatssecretaris Glastra van Loon en minister Van Agt:
hun conflict eindigde met het opstappen van eerstgenoem-
de.

binnen/buitenland

Verkiezingsthema Kohl: 'Duitsland één'

Geallieerden trappen
op 'herenigingsrem'

I-ft* «ERLIJN - 'Berlijn weer
*v hoofdstad - vergeet het uit-
' b«uwen van Bonn. Datstond maandag met grote let-| ters in het zwart-rood-goud
| Van- de Duitse vlag op de*t v°orpagina van de boule-. Vardkrant Bild. De serieus te
n kernen Frankfurter Allge-
I Zeitung schrijft datgemand de Duitsers kan
I J^nderen stap voor stap de in

l 6 grondwet vastgelegde
"leniging na te streven. „Destorm die door de DDR

aait, zal het met sidderende. *Jarid geschreven akkoordan Straatsburg snel van ta-
blazen." Kanselier Hel-mut Kohl herhaalde maan-pg in West-Berlijn voor de

keer dat hij geen
uuitse 'Sonderweg' wil be-handelen en dat Duits-Duit-, stappen natuurlijk in over-
ig met de bondgenoten wor-
pn gedaan. Kohl zei dat zijn
ier>puntenplan niet als uit-
gangspunt voor een confede-a«e moet worden uitgelegd.

I^aar Oost en West beginnen de
kanselier der Westduitsers, die
g °gelijk de geschiedenis wil in-
j

an als dekanselier van alle Duit-
®rs. te wantrouwen. De Frans-en Frangois Mitterrand, de Rusj^chael Gorbatsjov, de Britse

l^rgaret Thatcher en de Ameri-
'lfan eorSe Bush, trappen op deerenigingsrem'. Voor Het eerst

hds 18 jaar kwamen de ambassa-
ri 6IJ£ s van devier overwinnaars uite Tweede Wereldoorlog in West-
inerüjn bijeen om over de situatieen rond de stad te spreken.

fficieel ging het om de lucht-
en tverDmdingen, maar voor

stond als een paal boven
dat Vernon Walters voor de

*>> Sir Christoph Mallaby, verte-
I^Hyoordiger van het Verenigd
°ninkrijk, Serge Boidevai na-, ens Mitterrand en Moskous am-

la*Ssadeur in de DDR W<_jtsches-
„^ Kotschemassow ook andere|=spreksthema's hadden. Om dvi-

'Uk te maken wie het in de ge-
elde stad voor het zeggen heb-

j. n, werden Bonn en West-Berlijn
st 1

Van evoren °P e hoogte ge-
inl dat de ussen voor het eersl
j '8 jaar weer hun vlag wilden lay Wapperen voor het gebouw

h de geallieerde controleraad.

" HELMUT KOHL
'geen Duitse Sonderweg

Politieke warboel in Sovjetunie zou heel Europa schaden

Moskou moet de beer nog

even in bedwang houden
MOSKOU - Laveren bij ver-
raderlijke rukwinden op een
schip in nood. In de onmoge-
lijke situatie waarin Michail
Gorbatsjov zich bevindt doet
hij op bewonderenswaardige
wijze wat nog mogelijk is.
Daartoe behoort ook dat
Gorbatsjov voorlopig niet
anders kan dan vasthouden
aan de leidende rol van de
communistische partij in de
Sovjetunie. In Oost-Europa
stort het reël bestaande com-
munisme met donderend ge-
weld ineen. De DDR, Tsje-
choslowakije, Bulgarije,
Hongarije, Polen, er is niet
een land meer waar de com-
munisten nog een alleen-
recht in de politiek hebben of
zullen houden. Ook in de
Sovjetunie niet, zoals de uit-
slagen van de regionale en
gemeenteraadsverkiezingen
in de Baltische republieken
Estland en Letland bevesti-
gen. Andere partijen zijn

weliswaar formeel nog niet
erkend, maar hebben al wel
succesvol meegedongen
naar een stukje van de
macht, van milieubeweging
tot boerenpartij.

Daarom is het schrappen van de
monopoliepositie van de commu-
nistische partij in de Sovjetunie
feitelijk al niet meer dan een for-
maliteit. De Sovjetleider is ook be-
reid in een nieuwe grondwet arti-
kel 6 te wijzigen, waarin die al-
leenheerschappij van de CP is
vastgelegd. Tenslotte bestond een
dergelijk artikel niet toen Lenin
de Sovjetunie stichtte, zei hij het
afgelopen weekeinde in de drama-
tische zitting van het Centraal Co-
mité.

Maar hij waarschuwde tevens dat
wie nu probeert - bij voorbeeld
met een stakingsdreiging - 'de
communisten 'te demoraliseren,
verkleint hun effectiviteit op een
keerpunt voor de perestrojka en
zet de arbeiders op tegen de par-
tij. Wat een formaliteit lijkt, heeft
in de praktijk verstrekkende, en
niet in de laatste plaats, psycholo-
gische gevolgen. Die kan Gorbats-
jov zich op dit moment niet per-
mitteren.

Deviezen
Daarnaast worden momenteel
dure deviezen in importen ge-
pompt om althans op korte ter-
mijn tegemoet te komen aan de
onbevredigde vraag van de Sov-
jetburgers: in de afgelopen maan-
den werden 15 miljoen paar leren
schoenen, 12 miljoen paar dames-
laarzen, 300 miljoen scheermesjes,
10 miljoen cassetterecorders en
grote hoeveelheden kleding en
tandpasta in het buitenland aan-
geschaft.

Nog vorige week werd een con-
tract ter waarde van 30 miljoen
dollar gesloten voor de levering
van fruit en groente uit Israël en
voor 1990 zouden nog eens 32 mil-
jard roebel worden uitgetrokken
voor buitenlandse consumptie-
goederen. Daarmee hoopt Gor-
batsjov letterlijk enige rust te ko-
pen, bij voorbeeld in de mijn-
bouwgebieden, waar de kompels
deze zomer met hun stakingen de
wankele economie «og eens extra
klappen toebrachten.

Onrust
Tussen al deze enorme economi-
sche problemen door blijven de '.
etnische onrusten voortdurend de
kop opsteken met als tragische
uitschieter de blokkade van Ar-
menië door het aangrenzende
Azerbaidzjan. waardoor zelfs het
met internationale hulp opgezette
wederopbouwprogramma van het
vorig jaar door een aardbeving ge-
troffen Armenië grotendeels
spaak loopt.

Gorbatsjov heeft veel aan zijn
hoofd, zo veel dat hem niet ook
nóg eens de steun van de kaders
moet worden ontnomen die het
land thans draaiende kunnen hou-
den. Ook al zitten er enkelen on-
der die liever niet willen maar
eventueel gedwongen moeten
worden.

Promorendus: 'tweede man' steeds meer deelminisler

Staatssecretaris van
hulpje tot waakhond

WASSENAAR - De staats-
secretaris wordt steeds
meer deelminister, met een
eigen verantwoordelijkheid
voor een afzonderlijk werk-
terrein. De positie van de
staatssecretaris zal worden
verruimd door vergroting
en verzwaring van het be-
leidsterrein. Dat betoogt mr
Hans Arnold Groeneveld
uit Wassenaar in zijn proef-
schrift 'De staatssecretaris
in Nederland 1948-19885.
Groeneveld promoveerde
gisteren aan de Universiteit
van Amsterdam tot doctor.

De feitelijke bevoegdheden van
de staatssecretaris, al meer dan
veertig jaar voortdurend punt
van discussie, zullen volgens
Groeneveld niet veranderen. De
Grondwet van 1983 bepaalt dat
de staatssecretaris onderge-
schikt is aan zijn minister. Hij
draagt voor zijn optreden welis-
waar een eigen politieke verant-
woordelijkheid, maar de minis-
ter blijft verantwoordelijk voor
het hele departementale terrein.

De verhouding tussen staatsse-
cretaris en minister is gecompli-
ceeerd en kan alleen naar tevre-
denheid werken als beide be-
windslieden loyaal en bereid zijn
om met elkaar constructief sa-
men te werken. In het algemeen
is dat ook zo en hoeven ministers
niet te grijpen naar de 'aanwij-
zing' als machtsmiddel om de
staatssecretaris in het gareel te
houden.
Maar het kan ook weleens mis-
gaan, zoals in mei 1975 bij het
ontslag van staatssecretaris Gla-
stra van Loon van Justitie. Van
Agt, de toenmalige minister, zeg-
de het vertrouwen in zijn staats-
secretaris op toen die openlijk
kritiek uitte op de ambtenaren
van het departement. Van Agt

eiste het vertrek van Glastra van
Loon. Die weigerde en werd
daarin gesteund door zijn partij
(D66). Pas toen om die reden een
kabinetscrisis dreigde en D66
dat niet waard vond, moest Gla-,
stra van Loon vertrekken.

Ervaringen
De overige Oosteuropese landen
kunnen zich nog de tijd voor het
communisme herinneren en op
oude ervaringen teruggrijpen. De
Sovjetunie kent al sinds meer dan
72 jaar niets anders en moest met
Gorbatsjov als het ware van de
grond af opnieuw beginnen. Dat
heeft tijd nodig, veel tijd. Men kan
slechts hopen dat die Gorbatsjov
wordt gegund, ook door Andrej
Sacharov. Niemand in West- of
Oost-Europa heeft er baat bij dat
ook in de Sovjetunie de machte-
loosheid gaat heersen en zeker de
Sovjetburgers niet.

aly knol

Hulpje
De staatssecretaris werd aanvan-
kelijk gezien als hulpje van de
minister. Het werd aafc de minis-
ter overgelaten of hij wel behoef-
te had aan zon hulp. En als hij
die behoefte had, koos de minis-
ter zelf zijn staatssecretaris uit.
Vakbekwaamheid stond daarbij
voorop.
De staatssecretarissen hebben in
deeerste tien jaargeen enkelerol
gespeeld' bij de kabinetsforma-
tie. Ze werden pas benoemd, na-

dat de nieuwe minister zich had
ingewerkt en dan pas kon beoor-
delen of hij een staatssecretaris
nodig had. Tijdens de formatie
van de kabinetten De Quay
(1959) en Marijnen (1963) begon
dat beeld te veranderen. Afge-
sproken werd dat de politieke
getalsverhouding van de staats-
secretarissen in grote lijnen over-
een moest komen met die van de
ministers.

Werkelijk belangrijk werden de
staatssecretarissen bij de forma-
tie van het kabinet Den Uyl in
1973. Tijdens de formatiebespre-
kingen bereikten de fractievoor-
zitters overeenstemming over
het totale aantal staatssecretaria-
ten en de verdeling daarvan over
de partijen. De kandidaten voor
de staatssecretariaten werden
door de fractievoorzitters aange-
zocht en niet meer door de minis-
ters. Ook werd al in de formatie
de taakomschrijving van de
staatssecretaris globaal vastge-
legd.

Door de politisering van de
staatssecretariaten is de rol van
de staatssecretaris veranderd
van hulpje in waakhond. Er is
een tendens om bij een minister
een staatssecretaris van een an-
dere politieke kleur te zetten.
Hoewel dat doorgaans voorkomt
uit wantrouwen jegens de coali-
tiepartner, heeft het ook een po-
sitieve kant. Ministers en staats-
secretarissen kunnen elkaar in-
formeren hoe bepaalde voorstel-
len bij de verschillende achter-
bannen liggen.

Hoewel de bevoegdheden van de
staatssecretaris nooit zijn uitge-
breid, ls de functie wel belangrij-
ker geworden door verbreding of
verzwaring van de taak. Ook
worden staatssecretarissen
steeds vaker uitgenodigd om (de-
len van) vergaderingen van de
ministerraad bij te wonen. Maar
ze hebben slechts een adviseren-
de stem.

jos heymans
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Magnetrons - van Uden
Grote sortering magnetrons en

combi-ovens met magnetron vanaf ’ 298,-.
Philips magnetron type AVM 610 nu ’495,-.

Sharp heteluchtoven met magnetron nu ’ 798,-.
Van Uden, Hoofdstraat 12. Hoensbroek. Tel. 045-212655.
IJSKAST ’95,-; gasfornuis

’ 95,-; wasautomaat Te koop prima WASMACHI-
’I7S,-; diepvries ’175- NECOMBINATIE Zanker of
045-725595. ' AEG. Tel. 045-314914.

Te koop gevraagd

De Hoogste prijs voor alle j
postzegels, munten en
GOUD. Stamps en Coins,
Kasteelln 102 Heerlen(Mee-
zenbroek). 045-726789.

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Gevraagd IJSKAST, nasfor- I
nuis, diepvries. 045-721595

Te k. gevr. TRIX-EXPRESS
Marklin Fleischmann, sch.
HO. Tel. 04746-2635.
POSTZEGELS en munten
van alle landen aan- en ver-
koop. Postzegelhandel Kern
Locht 100A, tel. 045-410911
KLEUREN TV'S en Video's,
defect geen bezwaar. Tel.
045-231340.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Diversen

Dianetics
Hét boek voor iedereen,

die optimaal wil functioneren!
Nu ook bi) UW boekhandel of bel: 020-384583.

Aangeb. wegens aanschaf
CD's 150 singeltjes ’ 100,-,
100LP's ’ 125, 100 oude 78
toeren platen ’ 125,-. zes
oude lepeltjes met beeltenis
Elvis Presley ’ 50,-, 6 van
ons Koningshuis ’ 50,-. Tel.
070-3638667 3894543.
Te k. 2 CROSSFIETSEN
BMX iets opknappen ’ 50,-
-p.st.; Philips stereokomb.
’50,-; Atari spelcomp. m.
v. spellen ’ 125,- Bovenste
Puth 54 Puth 04493-2420
Te huur geheel compleet
KERSTMANKOSTUUM.
Bijsmans, Mgr. Schrijnenstr.
31, Bekkerveld, Heerlen.
Tel. 045-717608.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE m. leuk gesprek en (fris)
drankje. Eens geweest U
blijft komen. 045-353489.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Gebit gebroken? HOON-
HOUT, Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Klaar terwijl U wacht!
Te k. HOTEL-koffiemachine
mixer, bordenwarmer, gas-
fornuis, luxaflex, koelkast en
ijsconversator. tel.: 043-
-636764.
Te k. van hobbyclub
KERSTGROEPEN 19-delig,
alles handwerk, zeer mooi,
prijzen v.a. / 50,-. Tel.
045-444913.

Kontakten/Klubs

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéri gedachte hebben.

50 c m
06-320.323.01

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwevrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

Homobox 06-32032550
WILDVREEMDE JONGENS DOE 'T MET ELKAAR

50 et p-m

Privéhuis Michelle
Klein duimpje werd een reus

bij zoveel moois en zoveel keus
nieuw:ginger

Tel. 045-228481/045-229680

eurotele
HETERO LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja. vreemdgaan is nooit hetze1fde..06.320.322.08
Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69

35 jaar, alsof het de laatste keer i5...06-320.327.35
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69

Tele-sex laat je andere hand trillen...o6-320.322.07
Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69

GAY ONLY
Marcel & André maken héél wat mee...06-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje..o6-320.322.06

Mr. Martin, dans naar zijn pijpen. .06-320.323.05
Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04

!! NIEUW NIEUW !!
Het leukste wat je als man kan overkomen. Zomaar een
WlLDvreemde, HETE dame aan je telefoon... Hoe zou jij
reageren? Misschien kom jij ook nog wel aan de beurt!
Marion de wi1de....06-320.326.21

Circa 50 ctpm

Club Pin Up
Nieuwe meisjes. Geop. ma. Tm vrijd. van 14.00 uur t/m
24.00 uur. Pr. Hendriklaan 312, Brunssum 045-272929.

Sex'o'foon Box
06-320.329.50

Wildvreemde meisjes die het met jou willen doen: dat is het
spannendste. Wie weet versier je ze wel, probeer maar 50c

Vrouwen
Vragen
50 cpm! 06-

-320.328.30
Chick

Uit 't sexblad! 50 cpm. 06-

-320.321.61
Xaviera

Hollander
Wereldberoemd! 50 cpm 06

320.320.02
Liefdesles

50 cpm. 06-

-320.323.17
Sex-adres

De beste bordelen!
50 cpm 06-

-320.322.02
Cora &
Willem

Hetero livesex! 50 cpm. 06-

-320.320.03

Topsex
De lekkerste; 50 cpm 06

320.325.25
Zelf bellen met Lenie of haar
echt ontmoeten? Info 50cpm

06-320.324.94
Sex Superlijnen

Real hot! 320..320.68
Lesbi 28! 320.320.28
Lolliepop! 320.322.30
Pervers! 320.324.00
Sexburo! 320.324.01
Gay Line! 320.327.05
Teenagers 320.332.55

06- 50 ct.p.m.

bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Contactbureau
L'Amour, dames, trio, p-r.,
heren, kamerh., enz. Heer-

len. 045-225237

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

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

320.320.24.
SM Maniac

2 strenge, hete meesteres-
sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Boys
voor heren privé escort

040-517097, tev. boys gevr.

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p.m.

Bel de ondeugendste
Lolbox

voor gezellige
afspraakjes!

06-320.330.04 - 50 et p/m

Gay Box
Rotterdam beter een hete

! buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

06-Sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug

06-320.320.08
LIVE-LIVE-LIVE

Sex relax box
praat mee over sex

06-320.324.06
add.prod. 50 et p/m

S.M. Box
06-320.330.70

Talk, prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
ALLE GAATJES GEVULD
VERNIEUWD 50 et p/m 06-

-320.320.14
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06

Mooiste meisje
50 et p/m 06-

-320.320.50
Sexlijn 10

EVELIENTJE DURFT!

320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

50 et p/m

045-326191
Escortservice. All-in.

Jezebel
SM-huis; ervaren meeste-
ressen, slavinnen, rubber
enz. Info. 13.00-20.00 uur.

Tel. 04902-45749.

Top S&M
meesteressegenot 50cm 06

320.331.13
Rijpe

buurvrouw
heet in aktie! 50 cpm 06

320.331.23
Rijpe

Vrouwen
320*323*45 'Ervaren tante 50 c/m 06-

Prive
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur.

Priveclub
Lisette geopend 14.00-

-04.00 uur, nw. leuke meisjes
aanw. Tevens met spoed

leuke gastvr. gevr. Werkt in
overleg. Rijksweg 28, Bae-

xem. Tel. 04748-2973.
Homo's geniet mee! Wat

gaat deze knaap met jouw 'hete lichaam doen?
06-320.330.54

50 et p/m

Gezellige
dames

charmant, discreet,
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Thai privé
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966. -

Club
Merci \

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814
Meisje gevraagd.

lesbi hard porno
te heet, te hard, 50 et p/m

06-320.321.99

Lekkere meid zkt.
sexcontact

SexContactLijn
06-320.320.33 - 50 et p/m
Op zoek naar sex-contact

Live-
AfspreekLijn

06-320.320.55 - 50 et p/m
Extreme

Sexcontacten
De afsprakenlijn

06-320.325.80 - 50 et p/m
Zoek je 'n ondeugende

meid?
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

Nieuw Nieuw
privé Cherry, v. ma tot wo v.

10-19 do-vr tot 22 uur.
Tel. 045-462805.

Als je vreemd wil gaan,
Tippelbox

06.320.326.66 - 50 Ct p/m

De Venusbox
De eerste echte box van

vrouwen voor vrouwen, door
vrouwen. Hetero's en...

lesbisch
06-320.326.88 - 50 et p/m
Rijpe Natasja heeft zin in

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m
Chantal staat op springen.

Live-Sex
06-320.328.01 - 50 et p/m

Voor echte sex bel je
"Nombre
Hombre"

06-320.320.23 - 50 et p/m
heterosex maar dan wel

grof!!!
Wacht jij op je beurt? bij ons
ben jij direct aan de beurt!

de "Beurtlijn"
06-320.325.33 - 50 Ct p/m

geen rij!!!

op de bisex-box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 - 50 et p/m

Anita verzet zich tegen een
donker figuur in zwart leer,
maar als ze merkt dat het

een vrouw is....heerlijk
06-320.330.51

50 et p/m

"Zoenbabwe"
zoenbabwe zoenbabwe,
een echte sex belevenis
06-320.325.22 - 50 et pm

alles met een gebroken tong
Als het zo
Bizar

wordt weet Henny niet meer
wat ze doet. Alles verandert
onder die behandeling. Ja,

toe...nog meer...
06-320.326.70 - 50 Ct p/m

Hoe gedwee zijn grote
kerels als Sita

Genadeloos
streng de baas speelt. Ze

temt ze...en snel.
06-320.330.17- 50 et p/m

Als die jonge knul merkt wat
mannen met hem kunnen
doen, gaat de wereld open

voor al zn hete
Verlangens

06-320.326.91 - 50 et p/m
De jongevrouw van de man
krijgt hulp van een jongen.

Hij doet zn best...tot ze
tevreden

is.. 06-320.326.93 (50 cpm)
Lesbisch de hippe kleedjes

aan het haakje.
2 mooie meiden,

1 hotelkamer
1 douche...l handdoek

06-320.329.25 - 50 et p/m
Weer vonden vurige bellers

van de
Orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan... De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willer
"doen" op 06-320.322.22 -50 et p/m i
2 blondjes met 2 knullen.

Van hetero tot

Lesbisch
Stuivertje wisselen. Wie met

wie? En...nog eens??
06-320.321.32 - 50 et p/m
De loopjongen misbruikt

foto's van de knappe blonde
vrouw. In zijn kamer

verdient
ze ze terug.

06-320.326.73 - 50 et p/m
Tina 18. Haar leventje van

sport en uitgaan is 't
keerpunt als ze die man

ontmoet. De
allereerste

keer. 06-320.326.72
50 et p/m

Koffie, 3 sherries en dan...
ontkleden maar voor

life-sex
Zenuwtjes en...vreemde

nieuwe sensaties...
06-320.326.71 - 50 et p/m
't wordt heet, als 2 jongens
na de wedstrijd hun worstel-
partij thuis afmaken onder

de...douche...
06-320.321.33 - 50 et p/m

"De Jachthut"
Haanrade, K'rade, Grensstr.

23, Elke, Regina, Heidi,
Heike, Areane, Rita, ma.-zo.

v. 20-04 u. 045-463943.

Sabrina Privé
043-619435.

Leuk meisje gevr.

Een bloesje en hoge hakjes,
dat is eoht alles. Zo moet ze
bedienen. Wat gebeurt er

om haar vurig te laten
gehoorzamen

06-320.330.61 - 50 et p/m
Club Exclusief, privé en

escort nieuw Jacky bel privé
045-422685

Escort
045-413887

Wij zijn open ma t/m zo
11.00 tot 11.00 uur. Indus-
triestr. 13, Kerkrade-west

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg nrd. 22, Geleen.
Tel. 04490-42315

Tev. meisjes gevraagd

*Nieuw*
Sex uit 't Zuiden

320*326*00.
Bel Judith 50 et/m 06-

Alleen de heetste meiden
bellen de

Hotpantsbox
om wat te pakken te krijgen

06.320.332.80 pm. 50ct.
Homo. Die man heeft voor

de dijspieren
een nieuwe methode. Heet
bad, massage-olie en tover-

handen. Roy geniet.
06-320 .329.22 - 50 Ct p/m

Sexvriendinnen via de
Relatielijn

06-320.329.01 - 50 et p/m
Het kille metaal van
handboeien

heeft een heet effect op Net-
ty als ze zo met 2 heren

bezig is.
06-320.329.23 - 50 et p/m
Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m

de pick-up-club
Vernocia, Verona en
Veronique zijn terug!!

06-320.326.55 - 50 et p/m
Homo: zoek je een lekkere

Boy?
Gay-Date

06-320.330.18 - 50 et p/m

Club Doma-SM
Live uit Club Domaü

06-320.323.95 - 50 et p/m
Anna verwent meneer terwijl

Atie met de man vrijt.
Lifesex

in 1 kamer. Ja wisselen nu...
CO6-320.329.24 - 50 et p/m

Zoek ze uit die kanjers
Sex-

Afspreekßand
06-320.330.21 - 50 ct'p/m

Op de
Lightsexbox

vliegen de kilo's eraf als je
met zn allen aan 't sexen

bent 06-320.332.60 -50 cm

De Super-
Contacten-Box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op

06.320.324.30 Trouwens als
je nog andere verlangens

hebt, dan is er de beste, De
Heetste Box van NL. op

nummertje
06-320.328.29 -50 et p/m

Tippellijn:
voor jongemeisjes?

06-320.330.66 - 50 et p/m

Terug!!
van weggeweest. Beter en

heter! De Sabbelbox
06-320.331.69 -50 et p/m

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge., wordt op 06-320.324.60
Leuk toch? Trouwens, de

LijfSexbox, daar durven ze
ook en... jij mag best mee-

doen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

Flirt-Cafe:
meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 Ct p/m
De vrouw in rubber beveelt.

Les in gehoorzaamheid
v00r....

Heren
06-320.326.92 - 50 Ct p/m
Volop hete meiden in de

aanbieding. Bel de
Sexwinkel

06-320.326.66 - 50 et p/m

Toen ik 'n trekje van die si-
garet had genomen begon ik
mij licht in 't hoofd te voelen!

en toen ooh aaaheee
06-320.320.13 - 50 et p/m

Calcutta
Sex-hoorspel

Ook jij kunt meedoen als het
sidderend heet...gebeurt.
06-320.326.90 - 50 et p/m

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p/m.
Zie de foto's van de dames

in Rosie Dec. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33.

100% discreet door
Codesysteem.

Net als Nancy haar nieuwe
bikini past belt de man aan.
Zo gaat ze voor hem uit de

trap op voor...bijles.
06-320.323.85

50 et p/m

Is elke Nederlander een
Viezerik?

Oordeel zelf: 06-320.327.26
lets bekennen? bel de tape

010-4297085.
Opwindende spelletjes met

Rijpe vrouwen
06-320.320.44

Pure relaxe spacesex in
de 06-Koffieshop

de stoniofoon voor jou, 06-320.326.44 - 50 et p/m
Dame zoekt gave jonge knul
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

S-E-X-
K-O-N-T-A-K-T-E-N
T-E-L-E-F-O-O-N-

-06-320.321.44
50 et p/m

naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en...
te laten gaan. Tel.

06-320.327.88 - 50 et. p/m

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.

Verena
ster van de pin up. Nu privé

ma t/m dond. van 17.00-
-24.00 uur vrij van 11.00-

-19.00 uur. Tel. 045-251165

Privé / escort
045-229460

Joyce
Privé en escort ma.-zat. va.
11-24 uur. Wilt U een uurtje

plezier, kom dan gewoon tot
hier. Lolita meisje aanw. Tel.
045-411766. Tevens meisje

gevraagd.

’ 50,- all-in
Katja, Brigit en Stella

Tel. 045-423608.

Club Margo
24 uur geopend. Meesteres
en slavinnen aanw. Rijks-
weg zuid 131 B, Geleen.

Tel. 04490-48448.

Peggy Privé
Ma t/m vr. 11 tot 19 uur.

Tel. 04490-74393
Tev. meisje gevraagd.

De
Sexjokerbox
die bel je als je van

morsigeporno houdt, elk
sexuur inzetbaar!!

06-320.330.59 voor dubbele
sexpunten. 50 cpm.

Bij ons venten ze geen
knopen of badkuipen! maar
sex! hoog laag of overdwars

alleen sex!

06-320.325.20
de Sexmarskramerbox

50cpm
Als je op scherpstaat, bel de

Funcky-hunckysexbox

06-320.325.14
Daar schieten ze niet
met los kruit!!! 50 cpm

De sexfree "weelerbox" voor
vrije ongebonden sex-

afsprakenü
06-320.325.34

onbeperkt en gulzig! 50cpm
De

sexflamoesbox
06-320.325.36 de leukste
en vrolijkste en de grofste
sexbox van Nederland?

alles kan 50 cpm
Bij ons pakken de meisjes je

op frauduleuze sex-
praktijkenü 06-320.325.16

sexfraude-
bestrijdingbox

de pak kans bij ons is 100%,
50 cpm

St. Tropezbar Opy Qnpl
ouderwets gezellig, ledere O^.A \_J|w>d
i dag geopend 21-05 uur.

Putstraat 40 Sittard. . ■ . ■ "Alleen onder deskundige LUlSter en KieS
leiding mag u bellen wat ZeS hete
Sexploflijn meiden met je

06-320.322.77 alle l/nnnon rlnonpornoliefhebbers!! 50 cpm. KUnnen auen
Friemelen, wrijven en veel

meer bij de Of ...geef je bloot
SexfreakbOX aan onze sexspecialiste
«<_ non oonnu, ii van haar kun je nog
K6;? 2??Jo?osLhe,e!! wat lerenbody talk?!? 50 cpm. 0 50 p m 06.
Sexonder- 320.323.66

broekenpretbox Sexy meisjes
06-320.330.58 voor sex- Bij Madame Butterfly,
fratsen zonder praatjes, Geopend v.a. 14.00 uur.

maar aktieve en echte sex- Hommert 24 Vaesrade.
contacten!! 50 cpm. _
Mark en Boy Jongens
Privé 045-223850 met

tevens escort. jongens
GrOODSSOX Rauwe homosex! 50 cpm 06

50cpm 06.' 320.321.08
320.321.04 K7mUm

Vrouw *^eer extreem! 5o cPm 06-
I. banen, volsl. ontv. 01

privé tel. 04406-41916. \JC-\J.\JC- i .\J I

Ons bedrijf is gespecialiseerd in verkoop en
onderhoud van General Motors automobielen.
Getraind personeel werkt in hecht teamverband,
om onze klanten de grootst mogelijke service te
bieden.
In dit team hebben wij plaats voor:

EEN ERVAREN

AUTOMOBIELVERKOPER
die zich energiek en enthousiast wil inzetten voor
alle nieuwe OPEL automobielen, zowel als voor
ISUZU bedrijfswagens, 'amerikanen en
ANWB-OK inruilauto's.

Die man is welkom bij

CantonReiss
„éooort u auto'6mii service, koopt"

Heerlen
Valkenburgerweg 34. Tel. 045 - 718040

N
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CARLA VAN SILFHOUT EEN BEGRIP
IN BRUIDS- EN LEERMODE!

Slechts 3 dagen Slecht 3 dagen <kPOEDVERKfIfIP
SPOEDVERKOOP Hquidatieverkoop arsr echts3 dagen!
A , In opdracht van belanghebbenden ~ ~[ ZTy gaan wi| nu direct over tot VOOT dö DrUldegOlTl

k*"£\\y dringende, onmiddellijke e iwin uimn Cr)y'\ As liquidatieverkoop van een partij j!" *■'i V vraag met echt lederen kleding korte kolberts/Il hoe het bestaande uit DAMTAI nmc/j \ . kan maar . damesjacks rHN.HLUNö
1 \'^\ - p'mee'

* herenjacks e
*_,_. % >.V^__ ervan * jassen en blazers Jïï_

'—-_,*. ~^s__!?£ Diverse kleuren en maten
Verkoop van internationale Goederen zijn afkomstig uit
bruidsmode. faillissementen, overtollige wF
Vanwege te grote voorraden en voorraden, teruggenomen van de ■]
faillissementen van een van onze bank, verzekeringsmaatschappijen W
fabrikanten. In overleg met de
curator, zijn wij in het bezit Wy
gekomen van 750 bruidsjaponnen, Rokkdl endie wi| gaan verkopen tegen 4 l»A
bodempriizen Komt en P3flt3lOllS flli lOUi" -betaalbaar
overtuigt u Pnizen QKfl - gratis vermaken ***%"van bijv 695- nu OvJU ? " - grote keus vQU
" Ruime keus in accessoires Ahcnllltp hnripmnrÜQ Compleet vanaf wwWa. Uw bruidstoilet wordt pasklaar HUSUIUIC UUUCIIipiIJ» Let op. 3
geleverd Let op: Deze aanbieding is slechts 3 dagen
» Pasgelegenheid aanwezig Deze aanbieding is geldig
♦ Ongekend lage prijzen slechts 3 dagen geldig. F.B. Mannenmode Westervoort

Onze bontkollektie nu met

KORTINGEN van 10% tot 40%
Inruil van uw oude bontmantel bij aankoop van een nieuwe

bontmantel mogelijk. Tevens lammycoats voor dames en heren.
Waar: Motel Heerlen, Terworms 10

Wanneer: donderdag 14 december van 14-21 uur
vrijdag 15 december van 12-18 uur

zaterdag 16 december van 10-16 uur

Bruids- en leermode Carla van Silfhout Westervoort I
J ; s

A

In de wijk Corisberg gaat binnen-
kort een nieuw bungalowpark
gestalte krijgen. Er worden voor-
namelijk herenhuizen, bungalows - __»____ ■ "-'--.,.., . iél -en moderne villa's gerealiseerd. I_M_S3 fSSffWSÊ CffPIBBffHIIMIWBHWtHet plan sluit vrijwel aan op de JjppMÖË" J_uiH__Up|__ll_H_ifl^
villawijk "De Erk" en de groene y?- m,
long bij de Caumerbeek. af!» ,_y^^y, mÊm

Keuze uit verschillende woning- y, _**—.-"--- i^^^SSlfe^ #*^
typen iP^'~'~ï '-Atür^1* "-w^ ,i*_^a^JÉ°~3£f
Op dh moment worden een 33- *. J#. ''^&^M-f'■%&*]& IIPPË^tal luxe patiobungalows te koop Ky"- '^^^MiMlM^Ml' ' J^W^Waangeboden met een keuze uit IvyUffl&SJQQyffi *^^3t^'%!^4 verschillende indelingen bijv: -«ÉéÉé_§^ ;^^^^S?^,^^J^^SS:*,-'
living van 47 m 2tot 56 m 2(mcl. !_. «^ _",___*£****£ ~X fcr|fc___& .
gedeeltelijk open keuken), fg.^,jl E€^^l^^^ J3 slaapkamers, badkamer met fÖIP'MH s*^^.^^^^6^ "_#_^^^"",'
Garage. Patiotuin met opper- HÉ| _/ ',/-/^F^9i
vlaktes van 97 m 2tot 100 m 2. I^^^^W- <*
Prijzen vanaf/ 219.570,-- v.o.n. |Fe — :r__l_____l____ - ___3_
tot’ 272.570,--v.o.n. r -—--—-—--—f~~~\y "~| Mitfcflddrdiiunf(jt.re"(_ywd Hypol^h*" UWMtWmyen HgI—J[J—> alJ___lB

_ E(_^l_kl Criug vrijWgvend voüedige tnfoni-ti«r|
nn , I5T| l[n'ÏT__"l Q^^|^ over het bungalowpark Corisberg. Ój

Op korte termijn zal dit project DCJ HiHïllH«l H
uitgebreid worden met halfvrii- Stienstra Makelaardij bv ■ Naam
_.*__._._,___ __- _,-_:_.* _*__ h___.__~ Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen I Adresstaande en vrijstaande heren- _^_ 71001-(-* i Postcode piaats

huizen, vrijstaande villa's e.d. Ue*o-f IZZDO | Telefoon -Maandag I m vn|dag geopend van 900 10l 21 00 uur I In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Snensi' ■
Zaterdag van 900 tol 1800 uur | Makelaardi| BV Aniwoordnummer 40. 6400V8Heerlen i——"-——— —_^J



Weekstaat
biljoenen guldens) verschil

11dcc «9 04 dcc 89

60lld 27.608,2
jij*, trekkingsrechten in!Jf 1.587.3 - 8.5
j'servepositiein IMF 1.373.9 - 7,3

Cf 10-800.6 +5,7
Roeringen in goud

V£ez" 19.978.5 - 154,4
Jwschotten rekening-p"Uram 5.074,4 -1.811.4jlfwr in disconto 625,8
J'fmngen 7.239.3 + 1.182.0

15.636.8 - 632.0--rj*'eBßmgen 2.040.6 + 0.1
lu, rse rekeningen
pyrin' derlandse munten) 1.114.2 +1,7

L^SIVAj^nkbiljettenin omloop 35.124.5 96.7J^tkist 6.036.1 - 794.9ruiten in Nederland 10.4 - 7.6cjdere ingezetenen 73.6 + 1.8Ju^en in buitenland 25,9 - 2,7v)dere niet-ingezetenen 278,5 + 208.5Inlichtingen in guldens 6.424,5 -594,9.
6.753,7

oplichtingen in vreemd
K d 665.8 - 36,2
bi, nwaarde toegewezen

IMF 1.367,3 - 7.3
g 0 arderingsverschillen

J deviezen 25.978,8 - 76.9
|( 387,7totaal en reserves 2.040.6
ï,erse rekeningen 1.397.2 +17.3letaal goud en deviezen 61.044,1 - 370,3tïï^an convertibel) 19.978.5 - 154.4**lngspercentage 146,05 + 2,09

overzicht
Zwak

- De Amster-
taftise effectenbeurs was giste-
vetl zwak gestemd. Na het sluiten,an (je keurs k on de negatieve
L^'ans worden opgemaakt. Dat
v leek dan ook duidelijk uit deerdeling in het vergelijkings-
f^rzicht. Van de ruim 250 note-ren stegen slechts 32 fondsenJ1moesten 140 noteringen de te-
Ugweg aantreden. De CBS-

Q^mmingsindex ging dan ook
J*deruit en eindigde, na een kor-
k- °pleving bij een hogere ope-
jg^g van Wall Street, lager op
jAS, tegenover een slot van

s '>3 maandag. De aandelenom-
s * was, evenals maandag, be-reiden en bedroeg f540 mil--oen

de hoofdfondsen was de
duidelijk aan-zig. Een lagere dollar met een

st erwaartse trend zorgde voor
Derk. e verliezen. DAF was koplo-
f jl. 'n negatieve zin en moest\y& afgeven op f43. Fokker
e eeg eveneens 'een zware klap
6n e*ndigde precies op de f4O,etl verlies van f 1,30.

%v_.er de mternati°nals was Ko-
% l^e Olie de grote uitzonde-
q-8 in deze zwakke markt. Het
Vae'°nds kon, ondanks het dalen
tfj? de dollar op f 1,96, toch aan-
w*Ken en sloot met een plusje
Crt
f0..20 op f 146,30. De reste-

öe . internationals stonden in
1q ttl*n" Akzo dat gistermorgen

1 6 Winst boekte, zakte in de
f i P van de dag weg en sloot op
Oqu'lo' een verlies van f 0,90.
*ihH n^ever noteerde aan het
w? van de dag lager met een
ov^ les van f 0,70 op f 158,80. De
Hc
,rigens nog onbevestigde be-

''e w n dat vandaag na beurstijd
koers van Polygram bekend

it_viWorden gemaakt, had geen
Ie fned °P Philips. Philips daal-
C°.6o op f46,60. KLM leverde
f4B neens zes dubbeltjes in op

eer drankenfonds Bols dat in de
tj e j le uurtjes van de beurshan-
eeh

n
K
°g een sprint kon maken tot

Ujr'h°ogte van f 181, zakte later
<Wg- De koers sloot op f179,. achteruitgang van f 0,50.

Geheim
Rexham is gespecialiseerd in het la-
mineren, coaten en vlakgieten van
films en folies. Die films vinden ver-
scheidene veeleisende toepassin-
gen. Zo worden er onder andere la-
minaten gemaakt voor toepassin-
gen in geheime defensieprojecten
en in de eleqtronische industrie. Het
bedrijf maakt verder bijvoorbeeld
folies voor zonnecollectoren, maar
ook de zwarte magneetband op
onze bankpasjes komt uit de fabrie-
ken van Rexham.

De laminaten en coatings moeten
worden vervaardigd in uiterst scho-
ne ruimten. Het bedrijf steekt ette-
lijke miljoenen in de bouw van de
hermetisch afgesloten stofvrije pro-
duktiekamers, die 400 maal schoner
moeten zijn dan operatiekamers.
De produkten die Rexham maakt
moeten in andere bedrijven nog ver-
der verwerkt worden tot een eind-
produkt. De grafische industrie ge-
bruikt bijvoorbeeld drukplaatmate-
rialen dievoorzien zijnvan folies die
door Rexham zijn gelamineerd. De
techniekenvan Rexham vinden ook
medische toepassingen, zoals in op
vangzakken voor stomapatiënten.
De electronica-industrie is echter
veruit de belangrijkste afzetmarkt.
De folies worden daar ondermeer
gebruikt als flexibele dragers voor
printplaten die dan weer worden
toegepast in ondermeer vliegtuigen
en raketten.
De vestiging van Rexham in Noord-

Wales is de afgelopen jaren aanzien-
lijk gegroeid. In het afgelopen jaar
had het bedrijf een omzet van 15
miljoen pond, tegen 1995 wordt een
omzet van 50 miljoen pond ver-
wacht. Rexham levert een flinke bij-
drage in dewinst van het moederbe-
drijf, het Amerikaanse Bowater In-
dustries. Twintig procent van de
produktie in Engeland gaat nu al
naar het Europese vasteland. Be-
langrijke afnemers zijn Dupont,
Philips, ICI en Siemens. Verdere
groei was op het plaatselijke indu-

strieterrein in Wrexham niet meer
mogelijk, vandaar dat het bedrijf
met het oog op de toekomst besloot
zich op een jong industrieterrein in
Europa te vestigen. Rexham startte
in 1988 met een uitvoerig vergelij-
kend onderzoek van de mogelijke
lokaties in zes Europese landen.
Uiteindelijk bleven Belgisch-Lim-
burg, Noord-Frankrijk en Neder-
lands-Limburg over.
De keuze viel - na een lange studie-
op Nederland, vanwege de finan-

cieel stabiele economie, een relatief
aantrekkelijk belastingstelsel en de
lage rentestanden. Op de eerste in-
vesteringen van 25 miljoen geeft de
Nederlandse overheid ongeveer 4
miljoen subsidie, minder dan in de
ons omringende landen geboden
werd.
Nederlands-Limburg werd dan ook
voornamelijk gekozen vanwege de
geringe taalproblemen, de nabij-
heid van de belangrijkste afzet-
markten, gunstige financiële voor-

waarden en de aanwezigheid van
geschikte arbeidskrachten, vertelde
directeur D. Hazelton gisteren. Van-
uit Limburg heeft Rexham prima
verbindingen met België, Frankrijk
en Duitsland. Via de vliegvelden
van Brussel of Düsseldorf is de af-
stand tussen Limburg en het moe-
derbedrijf bij Manchester in slechts
drie uur te overbruggen.

De laminaten en coatings worden door Rexham gemaakt in superschone ruimtes.

Meest geavanceerde bedrijf sinds jaren

Kerkrade krijgt laminaatfabriek
Van onze redactie economie

HEERLEN - Opnieuw zijn de
Industriebank Liof en de ge-
meente Kerkrade erin ge-
slaagd een buitenlands bedrijf
naar het industrieterrein Dent-
genbach te halen. De Engelse
laminaatproducent Rexham
gaat op een terrein van 4 hecta-
re voor ongeveer 15 miljoen
gulden een nieuwe fabriek
bouwen. Burgemeester Mans
heeft de grond voor 45 gulden
per m2van de hand gedaan.
Dat levert de gemeente 1,8 mil-
joen gulden op. In totaal wordt
door Rexham in de eerste fase,
met machines en infrastruc-
tuur erbij, 25 miljoen geïnves-
teerd. In oktober 1991 is de fa-
briek gereed. Dan is er werk
voor 40 mensen.

„In Noord-Wales weten we precies
wat de gevolgenzijn van de mijnen-
sluitingen. Misschien dat we daar-
om voor Kerkade hebben gekozen,"
aldus Rexham-directeur Dick Ha-
zelton gisteren bij de presentatie.
Als alles naar wens verloopt, zal de
fabriek de komende 10 jaarflink uit-
breiden. Verwacht wordt dat de to-
tale investering in die periode ’ 60
miljoen zal bedragen. Uiteindelijk
zullen er ongeveer 100 arbeidsplaat-
sen ontstaan.

Kopper volgt
Herrhausen op

FRANKFURT - Deutsche Bank,
de grootste bank in de Bondsre-
publiek Duitsland, heeft een op-
volger gekozen voor haar op 30
november bij een bomaanslag
om het leven gekomen topman
Alfred Herrhausen. Het is de 54-
-jarige HilmarKopper, zo is giste-
ren bekendgemaakt na afloop
van een vergadering van de raad
van bestuur.
Kopper is sinds 1977 lid van de
raad van bestuur. Hij fungeerde
als een soort minister van buiten-

landse zaken van de bank, met
als belangrijkste verantwoorde-
lijkheden de uitgifte van waarde-
papieren en de regio Noordame-
rika.
Deutsche Bank heeft in het ver-
leden lange perioden een twee-
hoofdige leiding gehad. Alleen
de legendarische Hermann Josef

Abs, Franz Heinrich Ulrich en
Herrhausen stonden alleen aan
de leiding. Herrhausen deelde de
functie van „woordvoerder"
(president-directeur) eerst drie
jaar met F. Wilhelm Christians
en kwam in mei 1988 alleen aan
het roer.
De raad van bestuur bestaat op
het ogenblik uit tien mannen en
één vrouw die gelijkgerechtigd
zijn en hetzelfde salaris verdie-
nen (ruim een miljoen mark per
jaar).

beurs van amsterdam slotkoersen/optiobeurs
Hoofdfondsen vk s.k.
AEGON 113.40 112.20
Ahold ■ 135.00 132,70
Akzo 134.00 133,10
A.B.N. 41,10 41.10
Alrenta 159,30 159,30
Amev 61,70 61,20
Amro-Bank 79,70 79,00
Bols 179.50 179,00
Borsumij W. 108,70 107,50
Bührm.Tet. 67.00 66.60
C.S.M.eert. 77,90 78,00
DAF 45,40 43,00
Dordt.Petr. 132,20 132.30
DSM 115,00 113,70
Elsevier 79,70 79,00
Fokker eert. 41,30 40,00
Gist-Broc. c. 33,20 32,50
Heineken 128,20 126.70
Hoogovens 87,50 86.40
Hunter Dougl. 114,90 114.90
IntMüller 101.80 101,20
KBB eert. 78,90 77,80
KLM 48,80 48,20
Kon.Ned.Pap. 52,90 52,30
Kon. Olie 146,10 146,30
Nat Nederl. 72,30 71,60
NMB Postbank 46.90 47,60
Nedlloyd 90.10 88,00
Nijv. Cate 83,00 82,00
Océ-v.d.Gr. 300,00 298.50
Pakhoed Hold. 142,50 139,50
Philips 47,20 d 46.60
Robeco 107.70 107.10
Rodamco 81,30 80.90
Rolinco 107.10 106.60
Rorento 59.70 59.70
Stork VMF 43.90 43.80
Unilever 159.50 158.80
Ver.BezitVNU 110,50 108.80
VOC 32.00 32,00
Wessanen 64,90 63,80
Wolters-Kluwer 46,50 46,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65,50 65,00
ACF-Holding 38,80 37,50
Ahrend Gr. c 252,00 252,00
Air Holland 32,80 32,40
Alg.Bank.Ned 42,30 42,00
Asd Opt. Tr. 19,00 19,10
Asd Rubber 6,10 6,20
Ant. Verff. 490.00
Atag Hold c 102,10 101,90
Aut.lnd.R'dam 95,00 96,00
BAM Groep 104,00 105.50
Batenburg 83,50 83.50
Beers 157.00 153.50
Begemann 129,00 126,50 a
Belindo 362,00 360.00
Berkei's P. 5.95 5,80
Blyd.-Will. 30,00 29,00
Boer De, Kon. 340.00 a 330,00 a
de Boer Winkelbedr. 64,00 63,00
Boskalis W. 14,40 13,85
Boskalis pr 13.55 13,30
Braat Beheer 49.20 49,20
Breevast 18,80 18,60

Burgman-H. 3400.00 3400,00
Calé-Delft pr 865.00 865,00
Calvé-Delft c 1045.00 1039.00Center Parcs 65,10 64.40Centr.Suiker 76.70 76,90
Chamotte Unie 8.50 8,50
Cindu-Key 161,00 169,00
Claimindo 356,00 355,00
Content Beheer 19,10 18,00
Cred.LßN 61.80 61,60
Crown v.G.c 102.30 101,00
Desseaux 260,00 265,00
Dorp-Groep 35.20 35,00
Econosto 338.00 337,00
EMBA 120,00 120,00
Enraf-N.c. 66,00 65,50
Enkshold. 117.00 114,50
Flexovit Int. 97.00 96.50
Frans Maas c. 96,20 96,00
Furness 129,00 128,50
Gamma Holding 81.20 81,00
Gamma pref 6,10 6,10
Getronics 30,10 29,80
Geveke 43.00 43.80
Giessen-de N. 238,00 241.00Goudsmit Ed. 374,00 374,00
Grasso'sKon. 112,80 112.80
Grolsch 142.70 142,00
GTI-Holding 202,00 202.00
Hagemeyer 108,20 107,00
Idem'/_div.'B9 107,00 104 00
HAL Trust B 15,20 15.10
HAL Trust Unit 15,20 15.10
H.B.G. 221,50 221,00
HCS Techn 14,40 13.90
Hein Hold 109,00 107.80
Hoek's Mach. 2Ü4.00 204.00
Heineken Hld 109,00 107.80
Holl.Sea S. 1,28 1.28
Holl. Kloos 522,00 519,00
Hoop Eff.bk. 8,70 8,70
Hunter D.pr. 4,90 5,00
ICA Holding 22,30 22,00
IHC Caland 36,80 36,50
Industr. My 225,00 225,00
Infotheek 29.50 27,50
Ing.Bur.Kondor 610,00 606.00Kas-Ass. 47,40 47,50
Kempen Holding 17.90 17,70
Kiene's Suik. ' 1440.00 1430.00aKBB 78,90 78,50
Kon.Sphinx 123,50 121,40
Koppelpoort H. 287,00 295.00b
Krasnapolsky 208,00 204,00
Landré & Gl. 57.80 57,00
Macintosh 40.50 40,30
Maxwell Petr. 690,00 690,00
Medicopharma 71,50 71,00
Melia Int. 6,30 6,95
MHVAmsterdam 18,30 18..0
Moeara Enim 1210,00 1205,00
M.Enim 08-cert 15800,00 15800,00
MoolenenCo 31,80 31,50
Mulder Bosk. 74,00' 73,00
Multihouse 8,90 8,80
Mynbouwk. W. 417,50 418.00
Naeff 285,00
NAGRON 46,80 46.90
NIB 645,00 643.00

NBM-Amstelland 20.80 20,80
NEDAP 385,00 383.50
NKF Hold.cert. 314.00 314.00
Ned.Part.Mij 41.00 40.90
Ned.Springst. 10675.00
Norit 1058,00 1054.00
Nutricia gb 80,00 78,00
Nutricia vb ■ 87.80 86.50
Oldelft Groep c 184,00 184.50
Omnium Europe 16,00 a 15.00
Orco Bank c. 70,30 70.10
OTRA 165,90 165.00
Palthe 79.50 79,50
Philips div.'9o 46,30 46.00
Pirelli Tyre 44.30 38,50
Polynorm 107,70 107,00
Porcel. Fles 195.00 195.00
Ravast 47,50 47,50
Reesink 76,50 76,00
Riva 54.20 54,20
Riva (eert.) 54.20
Samas Groep 68,60 67,70
Sanders Beh. 110,00
Sarakreek 32.50 32,20
Schuitema 1446.00 1430,00a
Schuttersv. 156,50 153,50
Smit Intern. 54,00 53,10
St.Bankiers c. 23,90 23.50
Stad Rotterdam c 48,40 47,70
Telegraaf De 88.00 87,00
Text.Twenthe 315,00 b 320,00b
Tulip Comp. 41,50 40,50
Tw.Kabel Hold 158.00 154.50
Übbink 89,00 89,50
Union Fiets. 23,60 23,70
Ver.Glasfabr. 336.00 335.50
Verto 65.00 64,50
Volker Stev. 68,90 68.50
Volmac Softw. 50.20 49,50
Vredestein 23,90 23.60
VRG-Groep 64,50 64.20
Wegener Tyl 183,50 183,50
West Invest 25,00 25.00
West Invest c. 90.50 90.50
Wolters Kluwer 186.00 183.00
Wyers 47,00 48,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.80 37.80
ABN Aand.f. 76.20 76,10
ABN Beleg.f. 59,10 59,30
ALBEFO 53,50 53.50
AldollarBF $ 21.80 21,70
Alg.Fondsenb. 236,00 236.00
Alliance Fd 11,80 12,00b
Amba 48,70 48.70
America Fund 320,00 320,00
AmroA.inF. 92,30 92,10
AmroNeth.F. 78,80 78,60
AmroEur.F. 72,50 71,50
AmroObl.Gr. 154.90 154,90
Amvabel 87,40 87,50
AsianTigersFd 63,00 62,10
AsianSelFund 49,00 49.00
Bemco Austr. 58.00 58.00
Berendaal 117.00 117.00
Bever Belegg. 27,20 27,20
BOGAMIJ 114,20 113.50e
Buizerdlaan 43.00 43.00

CLN Obl.Waardef 100,40 100.40
Delta Lloyd 43.30 43,20
DP Am. Gr.F. 25.70 25.70
Dp Energy.Res. 44.00
Eng-H0U.8.T.1 9,30 9.30
EMFrentefonds 63,90 63,90
Eunnvest(l) 115.00 115,00
Eur.Ass. Tr. 9.00 9,00
EOEDuSÜnF. 312,00 312.00
EurGrFund 61,50 61.60
Hend.Eur.Gr.F. 210.00 210.00
Henderson Spirit 72.50 72.50
Holland Fund 75.80 75,70
Holl.Obl.Fonds 117,50 117.50
Holl.Pac.F. 117,90 117.60
Interbonds 557.00 557.00
Intereff.soo 49,20 49,00
Intereff.Warr. 395,50 394.50
Jade Fonds 186,30 187.00
Japan Fund 36.001' 36,50
Japan Rot. Fund yen 10521.00
Mees Obl.Div.Fonds 100.40 100,40
MX Int.Vent. 58,70 57.50
Nat.Res.Fund 1550.00 1550.00
NMB Dutch Fund 40.10 40,20
NMB Global F. 49,80 50.00
NMB Oblig.F. 0,03 34.50
NMB Rente F. 103,00 103.10
NMB Vast Goed 38.60 38,60
Obam, Belegg. 224,50 224,10
OAMF Rentef. 14,05 14.00
Orcur.Ned.p. 48,70 48,70
Pac.Prop.Sec.f. 53.60 53.10
Pierson Rente 100,40 100,30
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7.00
Rabo Obl.inv.f. 76.00 76.00
Rabo Obl.div.f 48,60 48,60
Rabo Onr.g.f. 85.00 85.00
Rentalent Bel. 136,50 136,50
Rentotaal NV 31.30 31.30
RG groen 50,50 50.50
RG blauw 50.40 50.40
RG geel 50.30 50.10
Rolinco cum.p 94,50 94,00
SciTech 18.50 b 18,50
Technology F. 19,50 19,50
Tokyo Pac. H. 285,50 285.50
Trans Eur.F. 80.80 80,90
Transpac.F. 559,00 567,00
Uni-lnvest 128,70 129.50
Unico Inv.F. 82.00 81.90
Urnfonds 33.70 33.90
VWN 58,60 58,60
Vast Ned 125.70 125,70
Venture F.N. 47,70 47.50
VIB NV 87.00 87.00
VSB Mix Fund 51,40 51.40
WBO Int. 77,30 77,30
Wereldhave NV 212.00 212,00
Yen Value Fund 101.00 100,20
Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4U) 100,30 100.30
3V_ EngWarL 35.20 35,10
5% EIB 65 98.70 98.70
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36.00 36.00
Amer. Brands 70,70 71,00

Amer. Expres 34,00 34,00
Am.Tel.& Tel. 44.00 14.10
Amentech 62.10 62.50
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 30.30 30.00
Atl. Richf. 108.60 109.70
BAT Industr. 8,20 8.20
Bell Atlantic 106,60 107.00
BellCanEnterpr 44,60 d 44.60
Bell Res.Adlr 0.50 0,50
Bell South 53.50 54.50
BET Public 2.84
Bethl. Steel 17.10 17.30
Boeing Comp. 59.40 58.40
Chevron Corp. 67.25
Chrysler 19.10 d 19,10
Citicorp. 28.70 28.70
Colgate-Palm. 62.30 62.30
Comm. Edison 40.00 40.00
Comp.Gen.El. 502.00 502.00
Control Data 17.80 17.80
Dai-khiYen 3330.00 3330.00
Dow Chemical 68.30 67,50
Du Pont 120,00 122.20
Eastman Kodak 42,60 41,60
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 175.00 172,00
Exxon Corp. 49.00 49,50
First Pac.HKs 1,36
Fluor Corp. 34.40 33.90
Ford Motor 4480 44.00
Gen. Electric 63.40 62,90
Gen. Motors 44.80 44.50
Gillette 47.75 47.75
Goodyear 47.00 46.50
Grace & Co. 29.80 29,40
Honeywell 81,70 81.80
Int.Bus.Mach. 96.75 95,80
Intern.Flavor 67,00 67,40
Intern. Paper 53.75 53,30
ITT Corp. 60.70 60.70
K.Benson® 5047.00 5047.00
Litton Ind. 79,60 79,60
Lockheed 39.00 39.20
Minnesota Mining 79.00 78.50
Mitsub.Elect. 1100,00
Mobil OU 61,00 61.30
Morgan $ 41.70 41.80
News CorpAuss 14,30 14.30
Nynex 84.30 85,50
Occ.Petr.Corp 29.50 29.60
Pac. Telesis 48.50 48.50
P.& O. ® 7,00 6.50
Pepsico 64.25 64.20
Philip Morris C. 42.50 d 42.80
Phill. Petr. 23.80 24.40
Polaroid 44.80 44.60
Privatb Dkr 305.00 309,00
Quaker Oats 60.50
St.Gobin Ffr 640.00
Saralee 30.00
Schlumberger 47.30 47.80 d
Sears Roebuck 38.00 37.80
Sony(yen) 36.80 36.50
Southw. Bell 57.10 57,00
Suzuki (yen) 965.00
Tandy Corp. 41,25 41.30
Texaco 55.00 55.50

Texas Instr. 36,00 36.25
TheCoastalC. ' 46.50 4740
T.I.PEur. 1,80 174
Toshiba Corp. 1280,00
Union Carbide 23,75 23.75
Union Pacific 73.00 73,50
Unisys 13.80 14,00
USX Corp 36.30 35.80
US West 73.20 73.00
Warner Lamb. 115,75 116,80
Westinghouse 73.30 73.00
Woolworth 61,10 61.00
Xerox Corp. 59,80 59,75
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 45.50 44.50
Am. Home Prod. 216.00
ATT Nedam 84,00 86,50
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 217,50 217.00
Boeing Corp. 120,00 116,00
Can. Pacific 43.00 41,50
Chevron Corp. 144.50
Chrysler 39.00 39,20
Citicorp. 55,50 54,50
Colgate-Palm. 124.00 124,00
Control Data 34,50 34.50
Dow Chemical 190.00 190,00
Dow (geen split) 131,00 131.00
Eastman Kodak 84.00 82,00
Exxon Corp. 96.50 98.00
Fluor Corp. 65.00 65.00
Gen. Electric 124.50 124,50
Gen. Motors 88.50 87.00
Gillette . 95.00 95,00
Goodyear 94.00 93,00
Inco 53.50 SLOO1.8.M. . 192.00 187.00
Int. Flavors 131.50 131.50
ITT Corp. 119.00
Kroger 25.00 25,00
Lockheed 78,00
Merck & Co. 155.00 153.50
Minn. Min. 155.00 155.00
Pepsi Co. 125.00 125.00
Philip Morris C. 82.00 82,00
Phill. Petr. 47.00 48,00
Polaroid 81.50 81.50
Procter & G. 270.00
Quaker Oats 127.00
Schlumberger 92.00 93.00
Sears Roebuck 75.00 73.00
Shell Canada 66.70 67.00
Tandy Corp. 80.50 80,00
Texas Instr. 70.50 70.00
Union Pacific 145.00 145.00
Unisys Corp 30.00 30,00
USX Corp 70,50 70,00
Vanty Corp 3,00 3.00
Westinghouse 145.00 144.00
Woolworth 119,50 119,00
Xerox Corp. 113,00 113,00

Euro-obligaties & conv.
10/4 Aegon 85 103.00 103.00
Aegon warr 11.80 11,80
104A8N87 93.75 94.65
13Amev 85 96.25 96.25

10AmevBs 102.75 102.75
11 Amev 86 94,75 94.90
14.-iAmroB7 99,80 99,75
10' _ Amro 86 95.40 95.40
10 Amro 87 94.30 94.00
53 4 Amro 86 96.00 96.00
Amro Bank wr 2240 22.50
Amro zw 86 73.30 73.60
9 BMH ecu 85-92 97.50 97.00
7BMH 87 96.00 96.00
10V»EEG-ecu 84 100.00 100.00
O^/.EIB-ecu 85 98.00 98.40
12.2HlAirl.F 93.00 93.00
12 NIB(B) 85-90 101,00 101.00
11'/. NGU 83 101.00 101.00
10 NGU 83 100.50 100.50
2'/_ NMB 86 85.50 85.35
NMB Postb.war. 79.25 79.50
83/. Phil. 86 100,25 100.25
63-4 Phil.B3 98.75 98.75
11 Rabo 83 102.25 102.25
9 Rabo 85 99.50 99.50
7 Rabo 84 100.50 100.50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6.30 6,30
Bredero aand. 31.00
Bredero eert. 28,00 27.50
11 Bredero 26,00 23,50

LTVCorp. 1.50 1.50
5 Nederh. 68-78 23.00 23.00
RSV. eert 1,11 1.15
7.RSV 69 86.00 e 86,00 b

Parallelmarkt
Alanhen 30.10 29,80
Berghuizer 44,20 44,10
Besouw Van c. 52,50 52,00
CBI Barin Oc. yen 2040.00
Comm.Obl.F.l 100.80 100.90
Comm.Obl.F.2 100,60 100.70
Comm.Obl.F.3 101.00 101.00
De Drie Electr. 37.40 36.50
Dico Intern. 119.00 119.00
DOCdata 22.10 e 22,00
Ehco-KLM Kl. 37,00 a 36.00
E&L Belegg. 1 ■ 78.20 78,00
E&L Belegg.2 75.80 75.50
E&L Belegg.3 76.20 76,40
Free Rec.Sh. 33,80 33,20
Geld.Pap.c. 76.00 75,30
Gouda Vuurv c 99.80 99,50
Groenendijk 37.20 37.20
Grontmij c. 206.00 198,00
HCA Holding 47.20 47.20
Hes Beheer 209.00 209.00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,90 3,80
Interview Eur. 8.70 8.50
Inv. Mij Ned. 57.10 57.00
Kuehne-i-Heitz 46.30 46,00
LCI Comp.Gr. 75,20 70,50
Melle 313.50 313.00
Nedschroef 117,00 119,00
Neways Elec. 11.10 11,00
NOG Bel.fonds 31.20 31.80
pan pacific 10.60 10.60

Pie Med. 10.70 10,50
Poolgarant 10.60 10.60
Simac Tech. 18,90 18.80
Shgro Beh. 52.00 52.00
Text Lite 5.70 5.60
Verkade Kon. 279.80 279.00
VHS Onr. Goed 18.30 18.30
Weweler 126,00 b 125.00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c jan 40,00 1113 2.10 2.00
abn c apr 42.50 259 1.70 1.50
abn p apr 45.00 295 3.90 a 4.00
akzo c jan 135.00 165 3.00 2.30
dfl p dcc 200.00 318 1.10 2.40
dfl p jan 200,00 186 3.30 4.80
dsm c jan 120,00 170 1,60 1.10
els c jan 80.00 313 1.60 1.30
coc c dcc 290.00 259 10,50 - 6.80
coc c dcc 295,00 448 5.70 2.80

"coc c dcc 300,00 673 2,00 1.00
coc c jan 305.00 175 5.10 b 3.90
coc p dcc 285.00 227 0,30 a 0.30
coc p dcc 295.00 459 0.70 1.50
coc p dcc 300,00 444 2.50 4.50
coc p jan 285.00 234 1.80 2,50
coc p jan 295.00 564 4.00 5.20
coc p jan 300.00 324 5.80 7.50
coc p feb 295.00 224 5.40 6.90
goud c feb 380.00 365 42.50 44.00
goud c feb 410,00 352 18.50 20.00 a
goud c feb 420.00 384 13.00 14.70
goud c feb 430,00 196 9.50 10.10
goud c feb 450.00 579 4.50 a 5.20
goud c mei 420.00 237 23.00b 25.50
goud p feb 410.00 194 9.00 a 7.20
hoog c jan 85.00 310 5.70 4.30b
hoog c jan 90.00 475 3.30 2.30
hoog p jan 85.00 302 2.10 2.50
hoog p jan 90.00 189 4.30 5.20
knp p jan 50,00 255 0.70 1.00
nld p feb 100.00 500 1.90a 1.70
natn c jan 70.00 325 3.60 2.90
natn c apr 75.00 190 3.40 2.70
phil c jan 45,00 238 3.30 2.80
phil c jan 50.00 609 0.80 0.70
phil c apr 50.00 368 2.50 2.30
phil c apr 55.00 683 1.40 1.10
phil c jul 55.00 185 2.20 1.70
phil p jan 47.50 325 1.50 1.90
phil p apr 45.00 239 2.30 2.60
phil p apr 50,00 554 5.20 5.50
ohe c jan 140.00 337 8.00 7.70
ohe c jan 145.00 264 440 4.10
olie c jan 150.00 689 2.00 1.80
olie c apr 150.00 170 5.40 5.00
voc c jan 35.00 658 0.40 0.50
voc p jan 30,00 302 0.70 0.90
voc p jan 35.00 280 3,20 3,50

a=laten g=bieden+ei-div.
b bieden b=__ten + e_-div.
c=ei-claim k=gedaan-h
d=ei-dividend l=gedaan+g
ege daan.bieden wk = slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie

ned. bank
Tekorten op
geldmarkt
vallen mee

- De tekorten op

<'e geldmarkt zijn de afgelopen
J^ek meegevallen en deze ten-Jens zal zich volgens geldmarkt-
dingen de komende week gesta-ag voortzetten. De belastinghe-
ffingen bleven de afgelopenweek beperkt tot circa f 1,8 mil-
"rd en allerlei kleine, al dan niet
Vervroegde, uitkeringen konden
£e markt wat opkrikken. De ban-

konden f 1,8 miljard aanoorschotten aflossen, hoewel
j^oetworden bedacht dat specia-
? beleningen van ruim f7mil-
'ard tot 15 december geldig zyn.
*en leuke kerstverrassing was
.^ggelegd voor sommige belas-ïrigbetalers. Naar schatting vanBeldhandelaren is de afgelopen
Jfeek voor rond f 600 miljoen aanJ'Verse soorten belasting terug-betaald.
"Oor de komende week lijkt nog
j^nder aan belastingbetalingen
* Worden opgeslokt: naar ver-
richting f9OO miljoen. Aardgas-
°yalties zullen nog eens een half

Ptiljard vergen, maar daar houdt: êt dan wel mee op, zo is de alge-mene verwachting in geldmarkt-
Fingen.

■^aartegenover staan diverse uit-
gingen, zoals f 700'miljoen ren-
* en aflossing, f4OO miljoen
?^bz, f 1 miljard sociale zaken en'300 miljoen vervroegde abp-

Topjaar voor Liof
MAASTRICHT - Voor de NV Industriebank Liof lijkt er dit
jaar geen eind aan het succes te komen. Met Rexham erbij
hebben 11 buitenlandse bedrijven dit jaarvoor 350 miljoen
geïnvesteerd in nieuwe vestigingen in Limburg, investerin-
gen die in totaal goed zijn voor 750 arbeidsplaatsen. Binnen
driejaar groeien dieinvesteringen uit tot één miljard en het
aantal arbeidsplaatsen' tot 2100, voorspelt Liof-woordvoer-
der Stef Petit. De afgelopen jaren hebben een gestage groei
te zien gegeven van buitenlandse vestigingen in Limburg.
Kon Liof in 1986 bogen op zes bedrijven, in '87 waren het er
zeven, vorig jaar acht en nu dus elf. „En eind deze week ko-
men er nog twee bij", belooft Petit.

Doorslag
Behalve Kerkrade waren ook Bom,
Roermond en Heerlen tot het laatst
goede kandidaten voor Rexham. De
gunstige ligging van Dentgenbach
en de goede begeleiding van het
Kerkraads gemeentebestuur heeft
uiteindelijk de doorslag gegeven.

In de eerste fase laat Rexham een
oppervlakte van 4.000 m2op een
15.000 m2groot terrein op Dentgen-
bach bebouwen met hypermoderne
produktie-, opslag-, laboratorium-
en kantoorgebouwen. Aanvankelijk
wordt slechts één produktielijn ge-
bruikt, maar er is al ruimte gereser-
veerd voor een tweede lijn.

Het ontwerpen en bouwen van de
fabriek is al aanbesteed aan het Ja-
panse aannemersbedrijf Takenaka
bv, dat binnenkort in Maastricht
een filiaal van de Amsterdamse ves-
tiging opent. Tanenaka staat garant
voor een bedrijfsklare oplevering.

Nederlands
Het is de bedoeling dat Rexham bv
gerund wordt door Nederlands per-
soneel. Op dit ogenblik is marke-
ting-manager mr. M. van Thiel al
aangetrokken om ervoor te zorgen
dat de Kerkraadse vestiging over
twee jaar voldoende klanten heeft.
Van Thiel zoekt zijn markt voorna-
melijk in de Benelux en in West-
Duitsland. Hij gaat zich voorname-
lijk concentreren op produkten
voor de medische en de grafische
industrie.
Begin volgend jaar begint de wer-
vingscampagne voor het overige
personeel al. Het nieuwe personeel
zal enkele maanden in Engeland of
Amerika stage moeten lopen. Tegen
1992 heeft Rexham 40 mensen in
dienst. De fabriek zal dan 24 uur per
dag, zeven dagen per week in be-
drijfzyn.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 12-12-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.230-/26.730.
vorige f 26.330-/ 26.830, bewerkt ver-
koop ’ 28.330, vorige ’ 28.430 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 325-/395. vori-
ge ’ 320-/ 400; bewerkt verkoop ’ 440
laten, vorige f 440 laten.

Advieskoersen
amerik.doUar 1.92 2,04
austr.dollar 1,49 1,61
belg.frank (100) 5.20 5,50
canad.dollar 1.64 1,75
deense kroon (100) 27,55 30,05
duitse mark (100) 110.40 114.40
engelse pond 3.03 3,28
franse frank (100) 31.40 34.15
griekse dr. (100) 1.10 1,30
ierse pond 2.86 3.06
ital.lire (10.000) 14.30 16,00
jap.yen (10.000) 133,00 139,00
joeg.dinar (100) 0,0000 0,0020
noorse kroon (100) 28.00 30.50
oost.schill. (100) 15.72 16,27
port.escudo (100) 1,19 1.37
spaanse pes. (100) 1.65 1,81
turkse pond (100) 0,060 0.100
zweedse kr. (100) 29.90 32.40
zwits.fr. (1001 121.85 126.35

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1,97375-1,97625
antill.gulden 1,0890-1.1190
austr.dollar 1.5445-1,5545
belg.frank 5,3675-5.3725
canad.dollar 1,69175-1.69425
deense kroon 29.070-29,120
duitse mark 112,855-112,905
engelse pond 3.1640-3,1690franse frank 32,980-33.030
griekse dr. 1,1780-1.2780
hongk.dollar 25.1750-25,4250
ierse pond 2,9730-2,9830
ital.lire 15.225-15,275
jap.yen 136.79-136,89
nwzeel.dollar 1.1720-1,1820
noorse kroon 29.385-29.435
oostenr.sch. 16.0230-16,0330
saudi ar.ryal 52,5250-52.7750
spaanse pes. 1.7420-1.7520
surin.gulden 1.0860-1,1260
zweedse kr. 31,325-31.375
zwits.frank 124.380-124.430
ecu. 2.2905-2.2955

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 202,30 201.20
id excl.kon.olie 196,50 194.70
internationals 205.80 205,40
lokale ondernem. 200.10 198.20
id financieel 149,60 148.70
id niet-financ. 250.30 247,60

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 263.70 262,30
id excl.kon.olie 244,20 242.10
internationals 277.90 277,40
lokale ondernem. 247.40 245,10
id financieel 194,90 193,70
id niet-financ. 299.20 295,90
Stemmingsindex (1987= 100)

algemeen 187,30 185.50
internation 193,50 192,20
lokaal 186,20 184.40
fin.instell 157.30 156,60
alg. banken 142.30 142.70
verzekering 171.50 169.90
niet-financ 195.70 193,50
industrie 187.10 185,20
transpopsl 221.10 217,60

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 133.10-133.50(133.10)
Kon. Olie 146.30-151.20 (146.30)
Philips 46,60-46.70 (46.60)

Unilever 158.80-161,00 (158.80)
KLM 48.20 (48.20)

Milieu
Volgens directeur Dick Hazelton
voldoet de vestiging aan de milieu-
en veiligheidsnormen. Het bedrijf
zegt geen proceswater nodig te heb-
ben en gebruikt daarom gewoonhet
riool. In het produktieproces ko-
men dampen van geconcentreerde
oplosmiddelen vrij. Die zullen ech-
ter worden teruggewonnen of ver-
brand. Hazelton: „We hebben 20
jaar ervaring met oplosmiddelen,
harsen en lijmen, dus dat zit wel
goed."

0 Zie ook pagina 1 9

NEW YORK Dow Jones
NEW YOKK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Yurk 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 2732.30 1203.41 22875 1032.70Hoogst 2764.51 1221.73 231 95 1046.26Laagst 2716.51 1196.83 228 18 1027.36bot 2752.13 1212.13 231.64 1041.06Winst
verlies +23.89 +11.03 +2.83 +9.74
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Ontloop de drukte, doe nu al uw boodschappen r ~JI ' y*M^-^^ Desserts^— \\Z££KfPf//T\ __x^_2_______^_^v°<

Ingrediënten voor 'nprettigeKerst J^WJ^TKiff qq ~ „ « (f^M* <J ~ IW^^**ïïiSShJl-J I.s%vetbekersoogram-.99 Bevatten meer vitamine C VtßöaaSaïhAwZc ____^____ v — .tójtftiW _?■ ■»■*■■ .Jl!."-\, 5 3 dan elke andere vrucht hC4m_l I
✓ mi v^s* i.,.^n f^=^^ li a "___"/" v. Chocolade dessert u««^«,i««««_«««_%i_» s^'/^Ko^-m^efHoUan^e W Apentief-enwymuggeste^ met" H^TSff8

/- W , xj- 1 j — 225 ml/200 gram -.00 "n
v®"na S'neerllJk wo^nwH'uwb^of^re Oi

< £ft!E!llGoud 255 DrogeRode Wijnen \ L Griesmeelpudding Ne,%o 2.95 S^SJSff'^
\ 250gram £.33 U^envarmd kqP*°We phateaiinonf Hu Pano é Beaujolais en Rhone 13/1^ \y

vanille met kersen- ■■ ' . . „ xvrooer*»***^ -jf^ M Rietsuiker oCft VOOr3/4*m^ OateauneufduPape É^^^irc S^sen 1.75 Mohair damesputiover f| ft*
AÉÊ «1 1000gram 2.59 j toflfe li2«teMlö Su^ i WSL „AH» «/ICPC 4-^C~ Om zetf te breien. KwalHeMm m^ 1 fRoominspui^s 2i99 | IL-«^ SS^, 0.75 „ter9.95 |J^_ %^fc^ IXS»Tw KB41 H^ LJ p4Tiss MetS^°afdekken, St. Emillion Grand Cru Witte wijnen 1^ gram rayon boutongaren. E

Pralinen uit België^'M gamere»"* sSl^Grand cru Riesling Hochgewachs elk in 3 modekt6uren' 27.95 1 |P>
Goldhom JUS d'Orange met zachte verse

S || cacaopoeder^^ Con.rolée.l9B7, Frisse aangename aEfli^ _
_^ ?rmet stukjes vruchtvlees roomvulling 400 gram 5.98 mQ==========ZZ^^ 0.75 liter 0.33 lichtdrinkbare wijn .M

_ VflMjPKl^ 3É_______H_Tf!i3 Fanfcrev nanhi les
fles 0.7 liter 1.59 . . ."" _

prnwc uörm:.0/,a 075 liter 4.25 eSwwMÊ ram«V Paniy s
Croissants Appelpartenvlaai H Crozes Hermitage !,,, ei ,/" -1 WÊÊËË "^^ ?„"° a rijk belegd met ! . Appellation Crozes Hermitage Zeiler SChWaiZe KatZ Fmit/wlrtail «BI AJ ' ,o__

,
Roomboter _. QQ 2»etoartßn 1100 aram 598 l*«t Controlée, 1988 -.- QBA Mosel FmitCOCktail metdiverse 'Strass'-motieven, ln4 stuks a45 gram 1.33 appelparten 1100 gram 3.30 | |L*^ 075 liter 745 Saar Ruwer op zware siroop 7* fiock-prints en naad, 15 denier, n 2Weihnachtsstoll Advocaat < JpMÊI^ Beauiolais haifzoeto.7sliter 4.49 S^riTT6:" ?
ma4,m, .. .. r_u»v\,aai |/^||r-r;, DedUjOiaiS , uitlekgewicht ■ sterktbroekje (40 denier) en teen, .2metamandels^ .ft fles 0.5 liter 4.03 ÊjOTL R<* Frisse fruitige droge wijn RlOja 530 gram 1.99 100% polymide. «eenwucnten mui gram 4.40 "SIÉÉL < ■'Si met een krachtig - ft

_ Witte Spaanse wijn - Kleur zwart, QCfc'
(JïjEÜW^ hwtant B^ë3 boeket, 0.75 liter 0.30 0.75 liter 3.98 '4%^ ;:-^K*lf*^Bll^B» maat M, Len EL Wi^,
Hazelnootpasta Hano cacaofantasie #JLL> Cötesdu Rhöne itëhs-m_ o*^« ... ~.. ÊÊo^^ W\\ 'bSSS: Han° 800gram 3-59 S^ine dWDf|. CK^^ V ProfihaarföhnBf Elektrische l
zonder kleurstoffen en conser- Musketkransjes AmanHpllfrancioc

ROdiaZ Sheny 1300watt,met2lucbtsnelbedenen3 SChakelWok t
veermiddelen. Bevat ]d Mmanaeißransjes Cötes duRoUSSÏIIon °' urn cream warmtestanden. Kompleet met haar/stof- fj "niioHa" 'a'
veel plantaardig 200 aram 159 bereid met roomboter ,nA ~.„ met garantiezegel, filter en modelleermondstuk.-Beveiligd te-M "ÏT" *m * imeiwit en mineralen ... 'UUgram ~JJ

200gram 1.29 Vlllage .0A spaanse botteling ... gen oververhitting. Kleun antracietgrijs. ll'Ar? 8 ,1 "H
400 gram 2.45 „,.... liter " 4.89 0.70 liter 5.39 1 jaar garantie. J 96 schakelmogehjkheden

/UL VruchtentUlDand ... n . n . ~' ,wV Ua . #%#%««"■ V nfl ■ Per dag; energiebesparend!X^*~~ -L—?? SS"*- 3.99
rdeaux 5~%45

S? 38.75 AMï-sO^^r #-M^ n
o, te 4.69 "que|| Premiumb7;4s «top» ||f:^igg[,

Mpnutn p^!_«_> cnan <é^L . Atterdinner Rinia H
..__v_ .^^^Trww i II Iwiy'5

WienuiO ten-kop-soep %> SUQPPtfIPV ■♦ ' pittig, natuurlijk, mild, ,#9b^ —WÊÊmIKAVO \^Kr j "kip, groente, tomaat met jw^wmw mmiS Rode Spaanse wijn - ftfl bereid met bronwater _
A f" ~ I' SIhPP M Incroutons en chinese . Aft 250gram 0.75 liter 0.30 flesje 0.30 liter -.59 M RH Ksmaken 3zakjesa 175mij,U3 Sauzen /^^- - - f Q7 CH ■'*Pasteibakjes IAM

jacht,pikante vlees-.kerry, ~~^êrii~^i rj
~ i É 1 ;'>V^. öf «DU 1

4 stuks g 1.09 i^»5S7" ..85 t£ Hartige Hapjes Visgerechtenmkeneenuitgebalanceerd. Snelkookplan Damast |
100gram K h Haring filets caloriearme (vis bevat weinig koolhydraten) "Tischfein" snelkookpan diekooktijd Tafellaken .w^mÊÈË J Aardappelpuree Tomatencreme, champignon- maar eiwitrijke voeding mogelijk. en energie bespaart en minder vitaminen |^ Tijdloosmooi

«lai ll^# ;//menuto, 270 gram. AA crème of pepercreme
Jrt^

l//s bevaf vee/,n vef o^osbare wfam/nen en verloren laat gaan £ I^. Afm. 130x160cm "- >r ch-^^sdKIBE Pavoor 15 ltr 129 blik 200 aram 135 noodzakelijkeonverzadigde vetzuren. In roestvrystaat makkelijk m onderhoud) en of 160 cm rond M~mLml »-« EKr voorl-sltr 1,£;7 y^gra"' ".03 w-25% van het visvlees bestaat uit extra dikkebodem waardoor geschikt voor Mn I \lO f rl

« fMI B^ DooPrwtPn/. Tonijn 185 gram hoogwaardig eiwit. elke warmtebron, inhoud4s«er. Inclusief I B^^A 100/ogemercer.seerd katoen g~^PH| Ji ugperwten/ in plantaardige olie 1.69 I I nederlandse gebruiksaanwijzing en fl &'\ Kleuren: wit, blauw, HQ Q^
extra fijn 1.29 MoHilim roH _a|m .. ~ _ -- receptenboekje ifL A rosé, champagne |^.^u

KalferagOUt KingsCrownbiikBsomi. meamm rea zaïm Melba Toast 100 gram-,/0 & Westóuits kwaliteitsprodukt. t| d^Ê**Jt>
me»4o%hoiiands , .ft logram Krokant Toast 100 gram 1.19 jjÉ| Kerstolanten Mmmmmmmy Jmm m
SnïïTr- _£T_ Gerooktezalm sesamknackebröd 22o gram 1.45 JK «o.hJL, Dames/heren ski-pully

DD£ JHSelecta SOep 6 borden 250 ml. uitlek- alO lOOgram 4.98 _ " "| | Keretcactussen, met lange mouw, kol en ritssluiting; pUllOVer M W
Julienne, Chinese kip, Franse gewicht 160 grarn*|i« Sonnenblumenbrot SOOgram 1.65 I I Azalea's en van 98% supergekamdekatoen en met ingebreide kabel M Kchampignons, ==s===sS==^ \ SakSlSChe Kin kprrv oalarip "% I Kamerdennea 2% lycra. Maten: dames 3^t/m 48, of mooie jacquard- ID3oftomaten-groente. B pn[[ptlCS \\ SmeerleverWOrSt mp-RCiiy adiaue _^^fe« K. Per stuk verpakt in hoes heren 44 t/m 56. Diverse dessins, van 70% l^n
voorl.sltr. -.0^ | XS-"JV1

J \\ 150gram -.79 15°9ram ~,ï' Ife metkeratmotief. uni-kleuren, polyacrylen3o%wol. L
Baguettes \ \\ D^^^cnj. Huzarenslaatje .A "lil AOU comfortabel 1/1 QC Maten:36/38, 0/1 7fef

witte voorgebakken stok- gftrW J Roombne 60+
OCO 1509ram ""^ «■»! | enwarm 14.30 40/42en44/46 04. /1

broodjes om zelf af te ftA
!===^s^ 200 gram M/.„ a1..,

_______===n __^—:_^l /^^?^in
bakken, 2x125 gram -.89 \\l Camembeit 45+ ?„, ====^f^U A^-^========^\ *i^----_____=======:^^«-4Ï______■ waiIICIIIUCII ta i verse roomkaa"! 714- r-*>Zjo*\ —' _^ /___»rt^"o,' r-'ZZit^- 7^ „»« ossortu"0" U — _Z_vrimff* ja. A^Jfteuweham »>■" X wïT*"'|L 1.75 gffigaS jl \W g^S^i ff^ g^«g^
loogram 2.l9^^****-Mijt* £fe oesK Hwwen fl S^^H E_*ra F^afl 11 Fancv,*"no'e u cocWa^" ïSÏiTl^^as oft(^Bï_ÜÖl^ omm»^ -99 mM 1Fancvcrab J» |CM » | B

9"68 Appdcompöte Poedersuiker «,00^,250^ 1.19 I 3.59 J.# 9ama,en 025 M\ ïï»-. 929 fSS* 2 ,9 S-ar 00
Roainei.aoo.ra_, -.75 ÊSI r. '11 11 41 rfllf^ j^

met appel en e. fc'^ 370 ml/350 gram. -.89 SMezuivftr oianfaardio ltr 149 f' l ? JW^^mir^^ ==m^=M\\ I _________________^____________________l ■'250 gram In roze cocktailsaus M. . \ vmwb zuiver piantaarcag,rer, i,*ta
\ I I 1 BT

Minibroodjes Maïskorrels Afleider 4.3% aic, 0.75 liter 1,89 HBOt IM V A * ft 1i.iiiiimivwm|w hchtzoetige smaak _ . _ , Ü^ail i Sr- ,'■ I^l I mmWM WMmVMm ____F^__SliïP^Mi K10 stuks .1Q 425 mi uitlekgewicht _, iQ Sekt Schloss Stolzenfels, ... 5*S y| I 1 J ImIMniSHKII lïH-a3s9ram 1.13 285 gram 1.13 d^og-11%alc.Ö.?5_tf. 0.45 , ) __^^___^_____________________^__^______________É _^_^__l 15 SL
Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64bTGeleen, Annapad 2 / J. Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1. Vaals, Wilhelminaplein,_.
Heerlen, Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 / Corneliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolwegj; i ; r

■} J 4 -fl FA IV ■ Zeemanviert de feestdagen met schitterende b | KERSTVERSIERINGEN. I KERSTBALLEN.M J gMX '/i I i aanbiedingen. Wat dacht u van dieprima "Lady"-■ I „-.g^ I t : :-. : I
*W J 7 f _i_fl panties. Voor al onze trouwe panty klanten enzij I r7"^"-^—^ Heel veel verschillende,
iTIT)TiT44I die het willen worden, 3 halen, 2 betalen. fiJr^m-'A 'frffimh £] \*4ï&P7 schitterende J^>7Clil] k 1 I] l1*M T"i^""""^^^P""i""üi""^" P^fflferS/ decors- **/D
** *>i * i i .i^—M PANTY PANTY ft?^%ffi^4WKS&^S' Perdoosje^"*

[BABY VELOURS PAK. I | BREIGAREN. LADY SILVER. LADY ROYAAL. Cmüst- =FE?\

IA
pasteltinten. ||||||||| ■3ËËfÉiiP>) Normaal f 1,45 per stuk Normaal f 2,25 per stuk Besneeuwde y*ËS I l^^^^A >feg^\ 1

V\v\\vo>Or_i^oSß_ra H_^E£G_Sh_^_v^?_%_7 ■■■___. _#% M*mmm mmMaU ■ ■___.■ ___>% __n^a ■■__?____■ QGnnGcippGlS, jy^yX imr J \ MNU3STUKS NU3STUKS f^^^^WS
T 9»

x «^fej^*^ -*^> Superkwaliteit met mohair. |_j^^l__LlL^»^"" W V

3^^WII dan 10 kleuren. I W^^m £___________■______! __L_l__[li_t£^l__f fijgj^E]r^^ '/W% lr^rbol

■" | tf ZOO Wlgfyz;j«4Ul/Mf«gfM_liPf.|

J0(
MMTm^'^j^ÊTm^mMYTïwzïri^nrzxfitI il lllkMSilli rti'-______^____L_______l ___ü_______l _ __k -^ _l^^. ______*

____r9PwfPI Ir__l^ "J L"*^^ ""_! _^ I ___P^

Netto in Terugbetaling (rente + all.) tei
handen 96x 72x 60x S4i 42x er

5 100 - - 113- 122- 148- n
10.100 156- 190- 217,- 235- 288- k
15 000 231- 281- 322- 350- 428- hl
20.000 309- 375- 430,- 466- 571- | '25.000 386- 469- 537- 583- 714- ZI 35.000 539- 656- 751- 816,- 999.- 'J|

Etlect. rente vanal 0,87% per maand "$I i—r, „ —= 1 : . -lS!,
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf -Oi

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen Hl

’ 1000-en ’ 100.000- mogelijk. fel
" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever M!
" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vfllTty

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval ef }0|
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hie^e
vrijblijvend prijsopgave). Hg

" Doorlopend krediet 2% aflossing fi n
" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 iji

iaar- L
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd b
(gediplomeerd) kredietintermediairJ&



Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 ■ Private Buckaroo. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1942 van Ed-
ward Cline, met Dick Foran en de An-
drew Sisters.

17.10 Pim de Pinquin. Tekenfilmse-

rie. Afl. 3.
17.30 Visionaries. Tekenfilmserie.

Afl.: Macht van de tovenaars.
18.00 (TT)8.0.0.5. Uitzending van

Bart Omroep Organisatie Stichting.
Presentatie: Bart de Graaff.

18.35 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 Empty nest. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Lenny. Harry is blij wanneer
zijn oude vriend Leonard naar Miami
verhuist. De twee worden onafschei-
delijk, tot verdriet van Charly.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 ""Story of Rod Stewart.
21.20 ""Nieuwslijn. Actualiteitenru-

briek. Presentatie: Hans Emans en
Elsemieke Havenga.

21.50 ""RUR. Praatprogramma met
Jan Lenferink.

22.30 Milieulijn. Actualiteitenpro-
gramma.

22.55 Twilight zone. 1. De lift, van
RV. Thomas. 2. Waar is de onzicht-
bare man? 3. De tandenfee, van Ro-
bert Downey.

23.50-23.55 Journaal.

Duitsland 1

I* Tagesschau.
3 Ringstrassenpalais. Serie. Afl.

FKein Glück in der Liebe.
f 5 Aerobic. Fitness mit Vernunft.
1 2: Konditionstraining ohne Mus-kater.
0 Heute.3 Japan. 4-delige documentaire
r|e over Japan en het Japanse volk.
ft

3: Das Vermachtnis des Shogun.0 Hundert Meisterwerke. Ab-
-liede, schilderij van Umberto Boc-

"*" (herh.).to heute.13 "Rhythmus hinter Gittern.Rikaanse speelfilm uit 1957 vanc nard Thorpe, met Elvis Presley,Wv Tyler, Mickey Shaughnessy e.a.

*j Urnschau.
Ita Persoverzicht-
|,[° ZDF-Mittagsmagazin. Met
"ute-nachrichten.
*jj Wirtschafts-T elegramm.0 Tagesschau.
12 Sesamstrasse. Kinderpro-
airima.
0 Janoschs Traumstunde. Serie
llniatiefilms. Vandaag: Wolkenzim-
3rnaus/lch mach' Dich gesund,
9»e der Bar.

F5? Tagesschau.
J Nussknacker. Spelprogramma.

?ndaag: Das Geheimnis der Statue

,r° Der Pickwick-Club. Merkwaar-
fin 2aken uit het dagelijks leven.
C, Tagesschau.
I J De Montagsfamilie. Serie. Afl.:
|3 9anz ruhiger Abend.|j Die Trickfilmschau.
'h Die Tintenfische aus dem
.^'ten Stock. 10-delige jeugdserie,

17.15 Tagesschau.
17.25 Einsatz in Manhattan. Ameri-

kaanse politieserie. Afl.: Kojak spielt
riskant.

18.00 Karracho. Das WWF-Gewinn-
spiel am Mittwoch.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Praxis Bülowbogen. Serie.

Afl.: Ein Herz und eine Seele.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Ein Sohn aus gutem Hause.

Tv-film van Heide Kouba en Karin
Brandauer. Net voor WO I wordt de
jonge Max D'Adorno door zijn vader,
na ongewild bij een schandaal te zijn
■geraakt, naar een militaire academie
gestuurd. Daar wordt hij verliefd op de
vrouw van zijn leraar.

22.00 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Jetzt schlagt's Richling. Sati-

risch programma.
23.05 ««Ohne Filter extra. Muziek-

programma met Bobby Byrd and the
J.B.'s Allstars. Presentatie: Felix
Parbs.

00.05 Tagesschau.
00.10-00.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Schauplatze der Weltliteratur:

Von der Hallig bis Husum, documen-
taire over het in Noord-Friesland ge-
legen landschap, waar zich de novel-
le Der Schimmelreiter van Theodor
Storm afspeelt.

14.25 Der Film zum Buch - Literatur-
verfilmungen im Fernsehspiel: Der
Schimmelreiter, tv-film van Alfred

Weidenmann naar de gelijknamige
novelle van Theodor Storm.

16.00 Heute.
16.03 Die Dschungelprinzessin. Te-

kenfilmserie. Afl.: Jana und die Ama-
zonen.

16.20 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Dirk Chatelain.

16.30 Löwenzahn. Kinderserie met
Peter Lustig. Afl.: Lauter alte Schach-
teln. (herh.).

17.00 Heute. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-lllustrierte.
17.50 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie. Afl.: Die Schuldfrage.
18.54 ""Lottotrekking.
18.58 Programma-o verzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Hitparade im ZDF. Muziek-

programma. Presentatie: Viktor
Worms.

20.15 Studio 1. Kenmerken - feiten -
achtergronden. In de studio: Bodo H.
Hauser.

21.00 Der Denver Clan. Amerikaanse
serie. Afl.: Tankerkrieg.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Zuerst bin ich Mensch,

darm Turken, documentaire over
Turkse mannen in Duitsland.

22.40 Filmfest am Mittwoch: Mem
Leben als Hund. Zweedse speelfilm
uit 1985 van Lasse Hallström. De 12-
-jarige Ingemar heeft een zieke moe-
der, die zijn drukte en energie maar
moeilijk kan verdragen. En dus be-
sluitze hem naar zijn oom Gunnar op
het platteland te sturen.

00.20-00.25 Heute.

" Alexander Lutz, Felix von Manteuffel en Angelika La-
durner in de speelfilm 'Ein Sohn aus gutem Hause'. (Duits-
land 1 -20.15 uur.)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
l»oor6|," en CA|-at>onnees:- kanalen zie schema exploitant

" programma

F' ~ stereo geluidsweergave
° ~ tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
*r[and 1: 5, 26 29, 46, 51. 53 en 57
"erland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
_^toa De tovenaar van Oz. 52-delige
■ 08~ animatieserie. Afl. 29: Een■ j|mwaarpitinzit.
Kta n Edison tweeling. Ameri-■ha', ieu9dserie. Afl. 5: Het ont-Ws% olifantje.

*irr. sic en Adriaan en het ge-
er" van de schatkist. Nederlandse
n AriVan Adriaan van Toor met Bas
lee an van Toor- Afl- 2: Het leuke

Irn >,De stepschoentjes. Animatie-.3no voorkinderen.
iet i ln'a Mosa. Braziliaanse serie-^"Ss M-Celia Santos. Afl. 73.

af -Oo u«s-
-.05 p!k tak. Animatieserie. Afl. 107.

Pie eend ' A,l': Plons en de vreem"

ieii0 *Johan en de Alverman. 16-
->3s9e jeugdserie.Afl. 15.'fl|W ,„ 'manJaro. Nieuwsmagazine,n«ngeren.

e^ema 20nen van Abraham. Docu-Hot serie van Paul Callebaut en
6 yameh Panahi. Afl. 8: De Samari-

>ver Me^edelingen en programma-

' .30 ii- nt en Paardenkoersen.rjoo ÏJ'eu*s.
Vet An!,tlock- Amerikaanse serie'fcebr* y Griffith- Nadat haar huis isra nd wordt de pasgehuwde■lli..

Laurie Palmer van moord op haar
man beschuldigd.

20.50 50 Prijzen van Jos Ghysen.
Spelprogramma.

21.35 Oogappel. Maandelijks magazi-
ne voor ouders over alles wat te ma-
ken heeft metkinderen en hun opvoe-
ding. Vandaag: -Mode: feestmode
(kapsels); -Boeken; kerstboeken;
-Medische rubriek: voedselallergie;
-Portret: Gerda den Dooven; -Peda-
goog Freinet; -Huguette Damiaans
over zindelijkheid.

22.15 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Stijl. Programma waarin het pu-

bliek de kans heeft om antieke objec-

ten aan te bieden aan een kern van
experts. Deze week vanuit Aalst.

23.35-23.40 Coda. Sacrament der
stervende, van Gerda Berckmóes.

" Andy Griffith en Linda
Purl in de advocatenserie
'Matlock'. (België/TV 1 -
20.00 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.30-11.30 De positie van de
vrouw. Les 1 t/m 4.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Hollandse nieuwe. Afl. 6. De
mooiste van de wereld.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 Van Gewest tot Gewest. On-

derwerpen: 1. Hanzewijk in Kampen.
2. Biologisch beheer Zoommeer. 3.
Verzet tegen vuilstort in Zenderen.

19.44 Uitzending van D'66.
20.00 Journaal.
SOCUTERA
20.20 Jij ziet, jij ziet, wat ik niet zie.

Film van de Vereniging Het Neder-
lands Blinden- en Slechtziendenwe-
zen.

20.25 De bezetting toen en nu. Pro-
gramma over de overeenkomsten en
verschillen in vorm van inhoud tussen
de oude en de nieuwe serie-over het
Koninkrijk der Nederlanden in WO II:
De bezetting, van Dr. L. de Jong.
(herh. van zondag jl).

20.55 Avondvoorstelling. De wezen
van de wereld, film van Paulo Afonso
Grissolli. In een arme streek van Bra-. zilië woont Do Carmo, samen met
haar vier kinderen. Door de aanhou-
dende droogte is er geen eten of drin-
ken te krijgen en haar nood wordt nog
hoger wanneer ze geen krediet meer
krijgt bij de kruidenier.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Charles groenhuijsen.

22.45 Studio Sport.
23.15 Israël in klein bestek. Pro-

gramma over een postzegelverzame-
ling, die geheel is gewijd aan de jood-
se geschiedenis en Israël.

23.30-23.35 Journaal.

RADIO
Radio 1: 95,3en 100,3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 3
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
10.50 Schooltelevisie.
11.20-12.05 Panorama.
16.35 Teletekst-ov erzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 41.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.40-19.55
Raamprogramma van de regionale
studio's.).

20.00 Mittwochs urn 8.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Blickpunkt Gesundheit. Kann

Sport vor Krebs schützen? Documen-
taire over de theorie dat het beoefe-
nen van een sport kanker kan voorko-
men.

22.30 Rückblende. Vor 50 Jahren:
Endkampf am La Plata, reportage
over het in 1939 in de monding van de
La Plata bij Montevideo tot zinken ge-
brachte pantserschip Admiral Graf
Spee.

22.45 Kampf der Titaten. Engelse
speelfilm uit 1981 van Desmond Da-
vis. Perseus is de zoon, geboren uit
de verhouding van godvader Zeus
met koningsdochter Danae. Om An-
dromeda voor zich te winnen, moet hij
de onderwereld betreden.

00.38-00.43 Laatste nieuws.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 58.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 905. Beryl staat ver-
steld van de gelijkenistussen Pamela
en haar ergste vijand.

19.25 2x7. Tv-spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Aansl.: Ver-

keerstip. Remvertragers.

België/RTBF
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
Nouba. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten-programma. 19.20 Paar-
denkoersen. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Special Japon: C'est a
voir, actualiteitenmagazine. 21.10 Télé
21 a la une. Aansl.: Le retour d'Arsène
Lupin, politieserie naar het werk van
Maurice Leblanc. Afl. 11: La Comptes-
se de Gagliostro. Lupin wil het beroem-
de altaarstuk van de Tempeliers be-
machtigen. Zijn oude vijandin, de gra-
vin van Gagliostro, heeft echter hetzelf-

de idee. 22.10 Trekking van de nationa-ï
le loterij. 22.15 Coup de film, filmmaga-;
zine gepresenteerd door Terry Focant. =
22.35 Cargo de nuit, cultureel magazi- £
ne. 23.25 Weerbericht en laatste:
nieuws. 23.55 Bourse, beursoverzicht. E
00.00-00.05 La pensee et les hommes,:
filosofisch programma. \

België/Télé 21
18.10Top 21. (herh.). 19.00La pensee j
et les hommes, filosofisch programma. ■19.30 Journaal met simultaanvertaling:
in gebarentaal en weerbericht. 20.00:
Challenge, sportprogramma met 0.a.:
handbal en paardesport. 22.00-22.50:
l'Homme de fer. Amerikaanse mis-j
daadserie. Afl. 22: Oü est la limite. Het:
nichtje van Eve Whitfield, wordt weer:
eens gearresteerd wegens drugsbezit.■Toch houdt ze vol dat ze onschuldig-
is.

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.13 C'est a voir. j
17.10La Chance Aux Chansons. 17.30i
La Vérité Est Au Fond de La Marmite. i
18.00 Des Chiffres Et Des Lettres.:
18.20 Recréation. 19.00 Montagne. ■19.30TVS Infos et Météo. 19.40 Papier:
Glacé. 20.00 Place Publique. 21.30 Lei
Canada Sur Deux Roues. 22.00 Jour-j
nal Télévisé et Météo. 22.30 Sacréei
Soiree. 00.00-01.00 Ex-Libris.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
5 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-

de vrouw.
I >-1 1.00 De muzikale fruitmand.
-stelijke liederen. Presentatie: He-
-1 van Dijk.

JP-13.05 Nieuws voor doven en
jchthorenden.
jP Het Chula-reservaat. Israëliti-§6 natuurfilmserie. Afl. 1: A Trojanpan.
0 Het Chula-reservaat. Israëliti-
te natuurfilmserie. Afl. 2: Sights at

IHula reserve, (hehr.).
Jong geleerd. Kerstliederen

Jit de Hervormde kerk fe Rheden.
«ntatie: Petra Blokhuis.
Torn Sawyer. Serie. Afl. 10: De

«gravers. Tante Polly is een
ie ziek, en kan Torn daardoor
"gen te beloven nooit meer katte-
ad uit te halen.
Kinderkrant. Kinderprogram-

Journaal.
0 Tijdsein buitenland. Actualitei-

" met Hans Le Poole en Aad Kam-
ieg.
5 Tussen zes en half zeven. In-
hiatieve documentaire.P Avonturenbaai. Jeugdserie.: Naastenliefde. Een wat oudere
in veroorzaakt paniek wanneer hijn zeehond wil inruilen voor een jon-
Je zeehond.[0 Journaal.
"2 Ronduit radar. Jongerenmaga-
JS- Presentatie: Wilma Vlug en Bert
T Leeuwen.J 8 De Campbells. Serie. Afl. 9: Op
1 vlucht. Samen met twee mannen,
"vlucht John Campbell het leven op
'boerderij.
!0 Bunkeren. Actualiteitenpro-
Bmma.'° Taaislag. Spelprogramma. Pre-
fatie: Bert van Leeuwen.12 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-

ne. \

21.42 Metterdaad. Wie ligt daar nog
wakker van? Documentaire over dak-
loze kinderen in Kaapstad, Zuid-Afri-
ka.

22.00 Het hart op de tong. Henk Bin-
nendijk in gesprek met willekeurige
wandelaars.

22.30 Journaal.
22.42-23.32 Open cirkel. Tempera-

tuursverschillen, discussieprogram-
ma met Wim de Knijff.

" De Andrew Sisters in de Amerikaanse musical 'Private
Buckaroo'. (Nederland 2-16.00 uur.)

RTL Veronique
06.00 European Business Channel. E
07.00 Veronique Ontbijtshow.
09.00 European business channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz. :
11.15 Bonjour Les Clips. :
12.15 Veronique Classique. :
13.00 Deksels!.
13.30 Repoman. (herh).
15.00 Télékids.
15.30 Rags to riches. Amerikaanse ■

serie over een miljonair diezes wees-;
meisjes adopteert. Afl.: Eens een:
badmeester.

16.30 Flipper. Avonturenserie. Afl.: j
Aftellen voor Flipper. :

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid- j
dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en :
weer.

18.00 Journaal.
18.10 Uit een andere wereld. Ameri- ■

kaanse jeugdserie. over een meisje ■met een buitenaardse vader. Afl.: Ga ■heen jongeburgemeester.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.: i
19.30 Match Vrije Tijd.
20.00 Fashion.
20.25 On the Verge of Tears. Franse j

speelfilm van Anny Duperey. In de j
hoofdrol Anny Duperey. Na de dood j
van haar man heeft Mary moeite het■hoofd boven water te houden. Ze i
geeft echter niet op en gaat het oud- i
ste beroep van de wereld uitoefenen, i
De autoriteiten zien dit als aanleidingi
om haar kinderen bij haar weg te ha- :
len. " i

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Saracen. Engelse actieserie in j

13 delen. Deel 1: Lokaas.
23.30 Club Verotique.
00.00 Journaal.
00.05 Dallas. Amerikaanse serie.
00.55 Bonjour Les Clips.
02.00 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Afl. 13.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les41.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
15.45 Panorama. Actueel magazine.
16.40 Daten im Büro - alles vernetzt.

Afl. uit de serie Beitrage zur informa-
tionstechnischen Grundbildung.

17.00 Sic nennen es Partnerschaft.
Afl. uit de serie Beispiele machen
Schule.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 41. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Yao, Abenteuer eines Haupt-

lingssohnes. Kinderserie. Afl. 11:
Die Herren des Donners. (herh.).

18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlag licht. Themaprogram-

ma.
20.10 Der Leihopa. Serie. Afl.: Wer

hatte das gedacht, met Alfred Böhm,
Hans Holt, Louis Strasser e.a.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Einladung: Guten Abend aus-
...Rockenhausen, amusementspro-
gramma live vanuit de Donnersberg-
halle.

22.15 Ein verhangnisvoller Fehler,
Russische speelfilm uit 1988 van Ni-
kita Chubow, met Larissa Pawlowa,
Natalija Androssik, Olga Agejewa e.a.
Nadja, die direkt na haar geboorte
verlaten is door haar moeder Klaw-
dija, zwerft dagelijks met haar vrien-
dinnen door de stad.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Woensdag-
editie. (7.30 en 12.30 Nws.). 12.55
Meded t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.07 TROS klanten-
service. 15.45Hallo met de TROS.
16.07 Tijdsein. (17.30 Nws) 18.45
Waar waren we ook alweer. 18.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
19.03 Hobbyscoop. 19.30Akkoord
20.03 Langs de lijn. KRO: 22 45
Man en paard extra. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Romance. 2.02 Clair-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6 02-7 00 Van-
daag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel. 14.04Terug in de tijd 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18 53 Moment. 19.03 Water en
vuur. 20.03 Vocaal 20.30 NCRV
bulletin. 21.00-07.00 Zie Radio 1

Radio 3
Elk heel uur nws. 6 02 Praise in the
morning 7.04 Ronduit Music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie 10.04 Jan
en alleman. 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 11 04 Country trail.
1204 Gospeltracks 1304 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques
Plafond. 18.03 Driespoor. 19 03
Krapuul de lux. 20.03 La Stampa
22.03-24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws 7 02 Preludium 7 53Het
levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws. 8.45 Te Deum Lauda-
mus 9.15 Onder de hoogtezon.
10.00 Divertimenti van Joseph
Haydn (1). 10.32 Orkestpalet:
Pools Symf. Omroep Ork. met pia-
no. 12.00 In de schaduw van de
meesters 12 25 Promenade. 13.00
Nws. 13.02 Lunchconcert. 14.00
Songs of praise. 14.30 In de kaart
gespeeld 16 00 Over componisten
gesproken. 17 00 Jaccos keus,
operette-en musicalmuziek. 18.00
Nws. 18.02 CeDéa. 20.00 Nws
20.02 Familieconcert 11. Radio Fil-
harm. Ork met viool 21.30 Voorbij
de tijd. 22.30-24 00 Voor het stil
wordt en wat later

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief 9 25
Waterstanden 930 Indonesië
10.00 Oud plaatwerk met Herman
Emmink 11.00 De duvel is oud.
12 00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 12.30 Het voordeel van de
twijfel 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00 You re welcome.
14.30 Coöperatie 15 00 Meer over
minder. 16.00TROS Schlagerfesti-
val. 17.00 TROS Dierenmanieren.
17 40 Basicode 3 magazine. 17.55
Meded. en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws- 18.10 TROS Kin-
derforum 18.20 Uitzending van het
CDA 18.30 TROS Astrologica
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-

mers. 20.30 Klassieke mechanica.
21 00 De twaalf provincies 21.30
Por favor. 22.00 Het fantastische in
de kunst. 22 30-23 00 De sterren.

RTL Plus
96.00 Hallo Europa, Guten Morgen
Deutschland. Ontbijtshow.

99.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

10.05 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma. (herh.).

10.35 Télé-Boutique (Herh).
11.00 Baretta. Amerikaanse serie,
(herh.).

11.45 Ragazzi. Muziekmagazine voor
de jeugd. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Télé-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

15.00 Schauspielereien. Korte Oost-
Duitse verhalen. Afl.: Romanze.

15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
16.30 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Liebeskummer-
.(herh.).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord.

17.45 Pronto Salvatore. Aansl.: te-
kenfilm.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Das
zweite Gesicht.

18.45 RTL aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Flugzeugtrager U.S.S. Geor-
getown. Amerikaanse serie. Afl.:
Exodus. Georgetown krijgt de op-
dracht de kleine volksstam Theo uit
een crisisgebied te evacueren. De
Theo's willen echter niet scheiden
van hun geiten.

20.15 Das sündige Dorf. Westduitse
speelfilm uit 1954 van Ferdinand Dör-
fler, met Joe Stöckel, Elise Aulinger,
Günther Lüders e.a.

21.50 Staranwalte, Tricks, Prozesse- L.A. law. Amerikaanse serie. Afl.:
Baby gelandet. Arm Kelsey en Stuart
Markowitz kunnen eindelijk de baby
gaan afhalen waarvan de adoptiepro-
cedure zolang geduurd heeft.

22.40 RTL aktuell.
22.50 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes.
23.55 Bergerac. Engelse serie. Afl.:

Chrissie.
00.40 Flugzeugtrager U.S.S. Geor-

getown. Amerikaanse serie. (herh.).
01.25-01.30 Betthupferl.

SSVC
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Heirloom.
14.50 Teil the truth.
15.15 Home and away.
15.35 Children's SSVC.
15.50 Green claws.
16.10 Scooby Doo.
16.30 What's that noise.
17.00 Knightmare.
17.25 Countdown.
17.50 Wish you were here?
18.15 Doctor Who.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment BFG.
19.05 This is your life.
19.30 Coronation Street.
19.55 Howard's Way.
20.45 Shelley.
21.10 The Equalizer.
22.00 News and weather.
22.35 Inside Story.
23.25-00.50 Sportsnight.

Eurosport
06.00 Sky. The World Business report.
06.30 Sky. European Business Chan-

nel.
07.00 Sky. The D.J. Kat Show.
09.30 Eurosport Menu. ,
10.00 Rugby Union.
11.00 Eurosport.
12.00 What a week.
13.00 Skiing World Cup.
14.00 Wrestling.
15.00 Rhythmic Gymnastics.
16.00 Rugby Union.
17.00 Showjumping.
18.00 Swimming Cup.
19.00 Trans World Sport.
20.00 World Cup Badminton.
21.00 Luge World Cup.
22.00 European Cycling Cham-

pionships.
23.00-01.00 World Cup Football.

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
14.30 Hotline.
15.30 Take Off.
16.30 On The Air.
18.30 Transmission.
19.30 Time Warp.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Super Holidays.
20.30 Der Spiegel.
21.00 Europe Reports.
21.30 ITN New Report.
22.00 World news and Goodyear

Weather Report.
22.10 European Business Weekly.
22.40 Roving report.
23.10 ITN News Report.
23.40 Der Spiegel.
00.10 World News and Goodyear

Weather Report.
00.20 The Mix.
01.20 Time Warp.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 General Hospital.;Amerikaanse familieserie. Afl. Wieder-
i sehen. 09.20 Teletip Natur. Aansl. Ihr
jHoroskop. 09.30 Programmaoverzichl

" 09.35 Nachbarn. Australische familie-

" serie. Afl. Familienzuwachs. 10.00
iSAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop
i 10.30 Helen und die Stimme aus derr; Jenseits. Amerikaanse misdaadfilm uil
i 1971 van Philip Leacock.Aansl. Teken-
| film. 12.15 Teletip Fashion. 12.30
| Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.0C; Programmaoverzicht. 14.05 Niklaas
■ ein Junge aus Flandern. Japanse te-
■ kenfilmserie. Afl. Ein Geschenk füi
■ Großvater. 14.30 Teletip Gesundheit
■Aansl. Ihr Horoskop. 14.40 Genera:Hospital. Australische familieserie. Afl
|Die Auktion. 15.30 Happy Days. Amerikaanse
{kaanse familieserie. Afl. Die drei Mus
|ketiere. 15.55 Der Goldene Schuß
: 16.05Verrückter wilder Westen. Ameri

" kaanse westernserie van Jesse Hibbs:Afl. Die Nacht des gefiederten Zorns= 17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn
: Afl. Ein zweiter Anlauf. Australische fa
ïmilieserie. 17.35 Teletip Markt. 17.41
E Programma-overzicht. 17.50 Raum
sschiff Enterprise. Amerikaanse scien

ce-fictionserie. Afl.: Auf Messers
Schneide. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
Glücksrad. 19.30 Fantasy Island. Ame-
rikaanse serie. Afl. Ungewöhnliche Er-
lebnisse. 20.25 Spenser. Amerikaanse
misdaadserie van Charles Picerni. Afl.
Geruchte am Hawk. Deel 1. 21.25
SAT.I Bliek. 21.30 Unter der Flagge
der Freibeuter. Spaans/Duitse avontu-
renfilm uit 1961 van Eugenio Martin.
Deel 1. 23.15 SAT.I Bliek. 23.25 Vor-
sicht, Hochspannung! Amerikaanse
misdaadserie van Paul Annett. Afl. Ein
Kinderspiel. 00.35-00.40 Programma-
overzicht.
________________^———»^—^^—

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07:00 VJ Kristiane Backer.
11.30 MTV At The Movies.
12.00 Remote Control.
12.30 XPO.
13.30 VJ Kristiane Backer.
14.00 VJ Marcel Vanthilt.
16.00 3 From '83 At 4.
16.30 Rewind '84.
18.00 Remote Control.
18.30 Club MTV.
19.00 VJ Ray Cokes.
21.00 MTV At The Movies.
21.30 MTV's Levis Us Top 20
23.00 VJ Maiken Wexo.
02.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05. 9.02, 10 02, 11 02 Kort
Nws 12.05 Middagmagazine. Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13 05. 14.02, 1502 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber. 17 05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties 17.55 Kort
nieuws 1805-18.07 Aankondigin-
gen

BRT 2
6 00 Nieuws. 6 05 Goede morgen,
Morgen. (630-7 00 Nieuws , 7.30
Nieuws en RVA -berichten ) 8 00
Nieuws 810 Kotters § co. 9.30
Golfbreker 10.00 Nieuws. 10.03
Het schurend scharniertje 10 08
Het eerste bedrijf. 11 55 Mediatips.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws 13.10 Made in Germany
14 00 Canapé 17.00Limburg Van-
daag 18 10 Rijswijckfoon. 20 00
Funky Town. 22 00 Nieuws 22 05
Jazz Kaflee. 23 30-6.00 Nachtra-
dio. (0.00, 5.00 en 5.30 Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstück. 7.15 Wunsch-
kasten 7.45 Veranstaltungskalen-
der 08.30 Für die Kranken. 9 10
Musikexpress 10.00-12.30 Gut
aufgelegt 12.15 Veranstaltungska-
lender 13.00-1400 Frischauf.
14.05-1500 Musikzeit heute Lie-
der, Chansons und Folk 15 00
Nachmitlagsstudio. 16.05-1800
BRF International. 18 10 BRF Ak-
tuell 18.40 Orgel und Chormusik.
20 05 Sendeschluss

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Em Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00 RTL-Themen. 12.15 Ca-
sino parade 14 00 Viva 1600 En-
tenjagd. 17 00 RTL-Themen 17.15
Musikduell. 17.50 Sport-Shop
1900 Neunzehn Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traümtanzer

WDR 4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Aut der Pro-
menade 15 00 Cafe-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17 00 Mu-
sik-Express. 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-04.05
Nachtexpress
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Wat een auto!
De nieuwe Fiat Uno. Nieuw design. Nieuw interieur. Aërodynamisch:

Cw-waarde 0,30. Vijfversnellingsbak of CVT Automaat. Leverbaar

in 11 uitvoeringen, 3- of 5-deurs. Keus uit 4 benzine-injectiemotoren

met geregelde driewegkatalysator of dieselmotor.

Afgebeeld de Uno Turbo i.e. 74 kW/100 DIN pk. Van 0 tot

100 km/h in 8,9 seconden, f 32.350,—. Maar er is al een Uno voor

f 18.250,—. De nieuwe Uno. Eén brok temperament. tSmW^Wmm

De nieuwe Uno!
Uno diesel v.a. f 24.250,-.Prijzen mcl. BTW, excl. a/leveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Aantrekkelijke

financiering doorFiat CreditNederland mogelijk. Vraag de Fiat dealer naar de gunstige leasemogelijkheden.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS B.V, IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF
CREUSEN 8.V., TIJDELIJK ADRES: SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 -41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -47 02 00 MAASTRICHT:

MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 -6173 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44



Financieel
tekort

bij NCRV
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - NCRV's televisie-
directeur Hans van Maanen ont-
kent dat op dit moment al sprake
zou zijn van tekorten bij de tv-
dienst van deze omroep. Wel
geeft hij toe dat als er nu niet ge-
schrapt wordt er volgend jaareen gat van enkele miljoenen zal
ontstaan. Hij verwacht dat het te-kort dan geen zes tot acht mil-
joen gulden - waarover een ge-
heim memorandum spreekt - zalbedragen, maar vier miljoen gul-
den.
Volgens Van Maanen zijn er voorhet komende jaar te veel, en tedure plannen ingediend. „Ander-
halfjaar geledenkwam er vanuitde Vereniging de kritiek naar vo-ren dat wij te weinig eigen pro-
gramma's brachten. Dat was ook
2o Daarbij kwam de druk van de
commerciële zenders TV 10 enRTL Veronique, die geleid heefttot verhoogde activiteiten bij alléomroepen. Vervolgens zijn erPlannen ingediend voor het ko-
mende televisieseizoen. Als wedie allemaal zouden uitvoeren
ontstaat er een groot tekort voorhet kalenderjaar 1990, en dan
Jhet name voor het laatste kwar-taal. Dat zou inderdaad wel eens
£en tekort van enkele miljoenen
kunnen worden."
van Maanen erkent dat voor hetJopende televisieseizoen een af-levering van het eigen praatpro-gramma '80l is de naam' is ge-
schrapt. „Dat hebben we gedaan
°m de gasten zoveel mogelijk te
spreiden over een zo groot moge-
lijk termijn." Hij verwacht ook
o?1 het aantal afleveringen vanRondom Tien' zal worden terug-
gebracht. Over verdere maatre-gelen kan hij zich nu niet uitla-
ten, laat hij desgevraagd weten.
"9ver twee weken zullen we bijelkaar komen om ons te bera-den."

Eigentijds
Robert Paul: „Ruimtevrees is
een programma met betrekking
tot dezetijd. In alle opzichten en
zeker waar het gaat om het mi-
lieu. Dat is de rode draad die
door het programma loopt. De
onzekerheid van mensen ten op-
zichte van elkaar. Hoe mensen
met elkaar omgaan. Het egoïsme
dat zich uit in het feit dat steeds
meer mensen zich opsluiten in
hun eigen wereld. Ze zetten een
decor om zich heen om daarmee
een stukje geluk te suggereren.
Spontaniteit, eerlijkheid en
openheid worden niet meer ge-
honoreerd en daar maken men-

sen misbruik van. Ik heb ook al
het gevoel gehad dat ik in een de-
pressieve toestand was. Ik dacht:
jongens, de groeten. Ik heb niks
meer met jullie te maken. Ik
vecht alleen nog maar voor me-
zelf. Maar dat is toch een ver-
keerd uitgangspunt".
In 'Ruimtevrees' neemt Robert
Paul een rigoureuze beslissing.
Hij verdwijnt van de aarde en
kiest voor een nieuwe planeet
waar geen luchtvervuiling is,
waar grond en natuur nog zuiver
zijn. Kortom: het beloofde land,
de Hof van Eden. Alles speelt
zich af vóór de pauze. Er valt veel
te lachen.
„Maar dat verandert", zo meldt
Robert Paul met spoed. „Na de
pauze krijg ik toch mijn beden-
kingen. Het is niet eerlijk om
voor je verantwoordelijkheden
te vluchten. Je moet er juist iets
aan doen. Dus keer ik dan maar
weer terug naar de aarde."
Hoewel Robert Paul zijn imita-
ties in zijn nieuwe show niet he-
lemaal loslaat, hoopt hij toch dat
het publiek niet al te erg teleur-
gesteld is dat hij geen avondvul-
lend imitatie-programma brengt.
„Ik ben wat ouder geworden en

ik probeer me wat duidelijker te
profileren. Mijn vorige program-
ma's stonden echt in het teken
van amusement. Deze keer heb
ik veel meer aandacht besteed
aan de teksten en niet zozeer aan
toeters en bellen. Ik merk wel dat
mensen daaraan moeten wen-
nen. Zeker voor de pauze omdat
ik in het begin veel informatie
geef waar je goed naar moet luis-
teren om derest van de showook
te begrijpen. Natuurlijk kan en
moet er ook gelachen worden.
Ook over ernstige onderwerpen
zoals milieu en egoïsme. Ik pro-
beer dit soort ernstige onderwer-
pen op eenkomische manier aan
de kaak te" stllen. Jekunt er heel
somber over doen, maar je kunt
problemen ook met een feest-
neus op aan de orde brengen.
Daar kies ik voor. Dat is meer ac-
ceptabel voor het publiek. Ik
breng amusement en heb toch
een booschap. Het is dus echt
een satirisch programma gewor-
den. Bovendien tekent deze aan-
pak mijn karakter. Ik maak me
zorgen over heel veel ontwikke-
lingen in de wereld, maar ver-
dom het om in de schaduwkant
van het leven te gaan lopen. Ik

loop liever 'On the sunny side of
the street'. Dat is toch de enige
manier om te overleven in een
wereld waar zoveel dingen ge-
beuren waar je je zorgen over
moet maken, in een wereld waar-
in jeoverspoeld wordt met ellen-
dige informatie."

" Robert Paul: )rAis je eenmaal succesvol bent geweest, be-
gint alle ellende pa5...."

Patrick Lindner
HEERLEN Patrick Lindner
behoort tot de bekende sterrenvan de 'Grand Prix der Volksmu-ziek' zoals die regelmatig op het
tv-scherm komt. Aanstaande
zondag treedt deze populairezanger ('Die kloane Tür zum Pa-
radies') op tijdens een kerstcon-
cert, van 16.00 tot 17.30 uur in dePancratiuskerk van Heerlen.Lindner is daar overigens niet al-leen, want verder zijn te beluiste-ren trompettist Math Haan, hetkoninklijk Heerlens Mannen-
koor St. Pancratius, ZollkapelleAken, Mimi Herold, Jenny &
Jonny en het kinderkoor van deHeerlense Muziekschool. De op-
hamen, die de BRF uit Eupenvan dit programma maakt, wor-den uitgezonden op tweedekerstdag van 12.40 tot 14.00 uur(FM - 88.5 mHz).

" Patrick Lindner: zondag-
op het kerstconcertin Heerlen.

Ritmic Group
SCHINVELD - Aanstaande za-
terdag vindt om 20.30 uur in het
verenigingslokaal aan de Kan.
van Nuysstraat 6 in Schinveld de
uitreiking plaats van de eerste
CD van de Ritmic Group. Kort-
geleden heeft de groep de laatste
hand gelegd aan dit project. Op
deze CD met als titel 'This is
Christmas' valt de veelzijdigheid
van het muzikale genre van de
Ritmic Group te beluisteren. Be-
kende kerstliedjes worden afge-
wisseld met klassieke werkjes en
melodieuze nummers met een
vrolijk ritme. Voor de fans ook
nog even melden dat de Ritmic
Group op 23 december om 20.30
uur te zien en te horen in het
Wijngrachttheater van Kerkrade
en op tweede kerstdag in de Sit-
tardse Stadsschouwburg. Wat dit
laatste betreft: méér dan de helft
van de kaarten is reeds verkocht.

Hajra
BLEIJERHEIDE - Hajra, het
populaire balkanorkest van Ist-
van Lichter, is na geruime tijd
weer te zien en te horen in de
oostelijke mijnstreek. Komende
zaterdag kunnen liefhebbers van
plezierige muziek uit de balkan-
landen terecht in 'DeKegel' aan
de Pannesheiderstraat 19 in
Bleijerheide. De avond begint
om 21.00 uur.

Wintereircus
VENLO - De Maaspoort in Ven-
lo wordt op 3 en 4 januari her-
schapen in een echt circus, waar
paarden, tijgers, olifanten en
honden bewonderenswaardige
staaltjes van dressuur laten zien.Bovendien zijn aan dit wintercir-
cus tal van artiesten van interna-
tionale allure verbonden. Wil
men dit spektakel (voorstellin-
gen om 13.00 en 16.30 uur) mee-beleven dan zijn nu reeds kaar-

ten aan de kassa van De Maas-
poort verkrijgbaar. Telefonisch
reserveren is mogelijk van maan-
dag tot en met vrijdag van 11.00
tot 14.00 uur op nummer ®
077-517000.

" Met een avondvullende kerstshow is TheRitmic Group binnenkort te zien en te horen in
Kerkrade en Sittard.

Country-party
VAESRADE/NUTH - Eveneens
op zaterdagavond houden zowel
country- and westernclub Maas-
tricht als Country Music Club
Opryland Heerlen voor de eerste
maal een Country-party in kerst-
sfeer. Hiervoor kunnen liefheb-
bers terecht in 't Pomphuuske,
Vaesrade 58, waar vanaf 20.30
uur de MajorDundee Band en de
Moonlight Riders een muzikale
show zullen verzorgen. Ook

Tony Willé - vroeger leadzange-
res Pussycat - zal die avond acte
de présence geven. Voorverkoop
van kaarten kaarten (’ 7,50) in
Wijnandsrade (Hellebroekerweg
50), Nuth (Nuinhofstraat 13) en
Hoensbroek (Seingeverstraat 2).

Mare & Dave
HOENSBROEK- Platen voor de
kerst worden al in de zomer-
maanden opgenomen. En ook
met nieuwe carnavalsplaten is
het al niet anders. Daarvoor gaan
de artiesten tijdens de kerstpe-
riode de platenstudio in. Een eer-
ste resultaat kunnen we vandaag
al melden. De allernieuwste
single van het duo Mare & Dave

- met tekst en muziek van John
Möring - heeft als titel 'Wie wil
dr nog een pizza'? De plaat ligt
temidden van klassieke kerst-
liedjes inmiddels al in de winkel.

Debuut
Robert Paul zegt dankbaar te
zijn dat hij zich heeft kunnen
ontwikkelen in een periode
waarin jonge artiesten nog de
kans kregen zich waar te maken.
„Na die talentenjacht die ik in
1971 won en mijn tv-debuut
mocht maken, heb ik tien jaar
lang keihard gewerkt in het
schnabbelcircuit. Dat kon toen
nog. Mensen kwamen de deur
nog uit voor niet al te grote na-
men. In dat schnabbelcircuitheb
ik mezelf kunnen testen. Mijn
grenzen leren kennen. Ik kon
mezelf ontwikkelen tot artiest,
want op het moment dat je een
talantenjacht hebt gewonnen
ben je natuurlijk nog geen ar-
tiest. Ik heb er ook heel lang over
gedaan om mezelf zo te noemen.
Artiesten waren voor mij men-
sen als Toon Hermans. Bij hem
heb ik ook eens een soort advies-
auditie gedaan.lk heb veel van
hem geleerd. Tegenwoordig
noemt iedereen die één keer suc-
ces heeft gehad of een hit heeft
zich artiest. Dat is fout."

HoewelRobert Paul niet de aller-
beste herinneringen heeft aan de
tien jaarzwoegen in het schnab-
belcircuit („Ik heb enorm op m'n
sodemieter gehad") zegt hij het
toch jammer te vinden dat het fe-
nomeen niet meer bestaat. „Ik
heb het staartje meegepikt van
die tijd. Samen met de Imca Ma-
rina's, Ronnie Tobers en Ria Val-
ken. Je leert inderdaad de gren-
zen van je mogelijkheden in-
schatten. Ik voelde dat ik méér
kon en heb me daaruit kunnen
werken. Ik kijk niet neer op hen
die daarin zijn blijven hangen.
Het gaat erom dat je je lekker
voelt. Imca, Tober en Valk voe-
len zich goed. Ze hebben af en
toe een tv-optreden en gaan dan
weer schnabbelen in het land en
zijn daar tevreden mee. Ik zit an-
ders in elkaar. Ik ben niet gauw
tevreden. Ik heb nog steeds mijn
grenzen niet gevonden. Geluk-
kig niet, maar ik werk ook nog
steeds aan mezelf. De fout is
vaak dat veel mensen te gauw
denken, na één hit, dat ze er zijn.
Dat is dus absoluut fout. Als je
eenmaal succesvol bent geweest,
begint alle ellendepas. Dan moet
je dat zien te houden. Dat is
moeilijk. Daar moet je keihard
aan werken. Ik zeg wel eens: Het
is geen kunst om miljonair te
worden, maar wel om het te blij-
ven."

show

Robert Paul met 'Ruimtevrees' vier keer in Limburg

'Ik pak de problemen aan
met een feestneus op'

door harrie cremers
UTRECHT/HEERLEN- Hij laat er geen twijfel over bestaan. Ro-bert is de voornaam en Paul zijn échte achternaam. Robert Paul
(40) wil dat nadrukkelijk nog wel eens kwijt. „Ooit heb ik er over
gedacht de naam van mijn vader - John Henry Paul - aan te ne-men. Of die van één van mijn vijf broers. Die hebben óók van die
mooie namen. En hoewel de keuze dus groot was, dacht ik: neen,Mat ik het toch maar niet doen!". Tijdens ons gesprek in 'HoogBrabant' onder de koepel van 'Hoog Catharijne' in Utrecht infor-
meert de in Amsterdam geboren en getogen imitator-cabaretier
°ns over zijn nieuwe theatershow 'Ruimtevrees. Na Weert komtRobert Paul daarmee nóg eens vierkeer naar Limburg. Vanavond(woensdag) is hij in de Heerlense stadsschouwburg, donderdag in
"enlo (Maaspoort), vrijdag in Maastricht (stadsschouwburg) en
(volgend jaar) op vrijdag 9 februari in Sittard (Cultureel Cen-

Robert Paul, achttien jaar op de
planken. Wanneer hij niet in het
theater is, dan zie je hem wel op
tv. Of hij is op het scherm én in
het theater. Zoals morgenavond
bijvoorbeeld wanneer hij in Ven-
lo met 'Ruimtevrees' op de plan-
ken staat en tezelfdertijd op tv bij
de AVRO te zien is in het grote
gala met honderden voetballers
en vele artiesten ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de
KNVB. Dat tv-programma werd
natuurlijk al eerder, in dit geval
maandagavond, in Schevenin-
gen, opgenomen. „Ik haal wat
grappen uit met Rinus Michels
en zing het lied 'Ome Thijs heeft
een prijs in de voetbalpool. Dat
leuke liedje van Wim Sonne-
veld", zo laat hij ons weten.
Televisie en radio zijn hem niet
vreemd. Met Aad van den Heu-
vel en Maartje van Weegen pre-
senteerde hij voor de KRO-radio
vier jaar lang het programma 'Op
devalreep. Bij de TROS stonden
destijds artiesten als Pia Beek en
Rob de Nijs centraal toen hij het
programma 'Gastvrij' presen-
teerde. Opnieuw bij de KRO
deed hij D' ruit met je geluid.
„Daar waren frappante staaltjes
bij, maar helaas - bij gebrek aan
kwaliteit en te weinig talent -
hebben ze dat programma moe-
ten staken. Voorbij is voorbij",
constateert Robert Paul nuchter
en hij gaat over tot de orde van
de dag. Of liever van dit seizoen.
Zijn theatershow 'Ruimtevrees'
dus.

René Krans
GULPEN - De Limburgse band
van René Krans zorgt aanstaan-
de vrijdagavond in Nieuwkuyk
voor de muzikale begeleiding
van de bekende ster en zanger
Lee Towers. In gebouw 'De Ster'
vindt dit optreden plaats. Trou-
wens ook in januari laat de band
van René Krans van zich horen.
Dan komt men, nu met een be-
zetting van 14 muzikanten, op
het tv-scherm.

Liflaflab
Voor iets oudere kinderen begint
op nieuwjaarsdag 'Liflaflab'. Een
professor buigt zich in het kader
van de wetenschap over eten in
het algemeen en het liflafje in het
bijzonder. De professor (ge-
speeld door Hetty Heijting)
wordt bij haar werk steeds door
lastige familieleden gestoord.
Voor de lagere schooljeugd ko-
men drie series; het jongeren-
consumentenprogramma 'Plat-
zak', 'De Mottenballenshow'
(waarin oudere mensen verhalen
over vroeger vertellen) en het
dierenprogramma 'De berg van
Gloria.
Ook voor jongerenkomen er drie
series: 'Op je ogen' (met thema's
als eenzaamheid, jaloezie). 'Ruw
weg' (over wat er voor jongeren
te doen is in de steden Gronin-
gen, Nijmegen, Vlissingen,
Maastricht en Rotterdam) en de
tragikomedie 'Hotel de Liefde.
Vanaf oktober 1990 moet in sa-
menwerkingmet de VARA en de
NCRV het kleuterprogramma
'Kiekeboe' van start gaan.
Volgens Gabriël Maassen zijn de
programma's die in 'Kresj' uitge-
zonden worden goed op elkaar
afgestemd en vooral beter afge-
stemd op de doelgroep. „De jeug-
dige kijker zal worden aange-
sproken op zelfwerkzaamheid.
De inhoud van de programma's
moet kunnen stimuleren tot zelf-
standig denken en handelen."

Verfrissend
De nieuwe programma's worden
volgens Maassen gemaakt door
deels jonge, onbekende pro-
grammamakers en presentato-
ren. „Ze hebben allen vaak een
verfrissende kijk op het pro-
grammamaken." Maar ook 'ge-
vestigde namen' als Hetty Heij-

ting en Paul Haenen werken aan
'Kresj' mee.

Door de vaste leeftijdsindeling
op de maandagavond moet vol-
gens Maassen de kijkdichtheid
binnen de doelgroep van een
programma toenemen. „Niet
vanwege de kijkdichtheid op
zich, maar omdat we willen dat
de programma's bekeken wor-
den door diegenen voor wie ze
gemaakt zijn."

" Jan Akkerman

Traditie stond vemiewinz steeds in de weg

KRO: frisse aanpak
jeugdprogramma's

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De kinder- en
jeugdprogramma's van de KRO
moeten beter dan voorheen aan-
sluiten bij de kijkers voor wie ze
bedoeld zijn. Met dat uitgangs-
punt start de KRO vanaf januari
een nieuwe programmering voor
kinderen en jongeren op de
maandagmiddag. Onder de titel
'Kresj' worden die middagen di-
verse programma's uitgezonden
die oude succesprogramma's als
'Kunt u mij de weg naar Hame-
ien vertellen', 'Oebele' of 'Q en
Q', moeten doen vergeten.

„Mij bekroop langzamerhand het
gevoel dat de herinnering aan de
rijke traditie van KRO-jeugdpro-
gramma's nieuwe ideeën in de
weg stond," zegt Gabriël Maas-
sen, eindredacteur jeugd-en jon-
gerenprogramma's bij de KRO.
Volgens hem vormt het verleden
nu eerder een inspiratiebron om
weer met nieuwe programma's
te komen.
'Kresj' is de verzamelnaam van
diverse programma's die vanaf 1
januari iedere maandagmiddag
tussen 17.40 uur en 18.55 uur
wordt uitgezonden. Voor de al-
lerkleinsten komt de 22-delige
poppenserie 'De oren van je
kop. Illustrator en Zilveren Pen-
scel-winnaar Joep Bertrams ont-
wierp de poppen en de decors.

# Hetty Heyting als
'professor Liflaf,
het nieuwe
jeugdprogramma
voor 'oudere
kinderen'
waarmee de KRO
op nieuwjaarsdag
van start gaat.

Jan Akkerman
op de plaat
met Stewart
Copeland

Van onze showpagina-redactie
AKKRUM - Meestergitarist Jan
Akkerman uit Akkrum gaat be-
gin volgend jaar naar Los Ange-
les om een plaat op te nemen met
Stewart Copeland, de vroegere
drummer van The Police, en de
bekende Amerikaanse jazz-
rockbassist Stanley Clark. „In fe-
bruari of maart gaan we de stu-
dio in en als het een beetje klikt
gaan we daarna toeren door
Amerika. Daar heb ik welzin in",
aldus Akkerman. Hij vertrekt
deze week naar Londen om de
laatste hand te leggen aan zijn
nieuwste solo-plaat, die in janua-
ri moet verschijnen.
De samenwerking met Copeland
en Clark vloeit voort uit de con-
tacten met de vroegere Police-
manager Miles Copeland, de
broer van drummer Stewart. Jan
Akkerman maakte eerder dit jaar
deel uit van de Night OfThe Gui-
tar-band onder supervisie van
Miles Copeland, die de Akkru-
mer vervolgens uitnodigde voor
een wereldtournee met Sting.
Hierover is nog weinig bekend,
aldus Akkerman. „Als het door-
gaat, begint die tournee pas eind
volgend jaar. Ik richt de aan-
dacht eerst op het project in Los
Angeles." Miles Copeland moet
zo langzamerhand een mateloze
bewondering voor Akkermans
kunnen hebben. De van oor-
sprong Amsterdamse gitarist:
„Dat kun jewel zeggen ja."

Woensdag 13 december 1989 " 11
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■ct| I voorde kersttafel klaarmaakt
f weten we nog niet.
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\Jff Zn menu voorde draaitafel
PB_W. is in iedergeval perfect.

WL M0W M ÉÉ_^_^_. Gisteravond nog op televisie en vandaag in Nederlands grootste muziek-
.^gggi m .f***^ J| Éjjjj^. winkel: de nieuwe "Bells ofChristmas" van BZN,

mmm\ _k Êmm\ m\\ oor Ce ''^^ber van kerstmuziek (en wie is dat niet in deze donkere
M B| ■ dagen voor Kerstmis?) hebben we behalve dit schitterende hoofd-

wk n gerecht uit Volendam nog meersmakelijke ideeën op het menu staan. 1
È Wm Am m. Bijvoorbeeld: "Noël", 2 muziekcassettes met 37 songs
È II ■ (12,95) of op CD met 23 songs van o.a. Elvis Presley, José Feliciano,®
M ■ Engelbert Humperdinck, Roger Whittaker, Harry Belafonte,Dolly tnO \WÊmM m Parton en Jim Reeves (14,95). Eet en luister smakelijk deze komende kerstdagen...
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Jpij _r^i__^_^^^fljl !■_!_'^& :^SBl_______! ____k_.'^ilï''v'^S H& -~~\ IjM H^t 1 JÉ^MM jg fe "Noël". Wereldsterren zingen "Santa's Greatest Hits". Jon Anderson "3 Ships". "Merry Christmas to You".
£§ B^^^li llfllilllll If^^lPlfp ______ beroemde kerstsongs. 24 kerstsongs met D. Bowie, Schitterende kerstsongs 20kerstsongs van o.a. Stevie1| %3^P^^ '&*m Hfe Op2cassettes B. Crosby, H. Belafonte, zoals: Easier Said than Done, Wonder, Michael Jackson,Il V Itfl I UM^ÊKtmiimf^M ** w"'**^|a m (37 songs) 12 95 PL Domingo, B. Streisand, Oh Holy Night, JingleBells Placido Domingo. LP 7 _
Ê W I3______________l .HM If CD.23son2s.l4Qi. J-Denver, Abba enz. Dubbel- enz.LPofMCs_ '

M ; "^ll - 1 IR__l HF s^"t,7J album/duoplaycassette99s ra^^^^^"
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_
?SSS>i-Ï7^_3c3885:-:.S:::-:: : : $ï: .^M___g_sw____l___l__B_■ :^o^_____P:____Ml^_____B»

J-hnstrnas"' ~~ï H De complete Messiah van Nana Mouskouri "Singt Ihre Elvis Presley musicassette Vandetv-reclame!
M h Sm ngi T ';' S Handel. "Luister" beoor- schönstenWeihnachtslieder:' "Christmas Album". "Dennie, Mieke, Micha enNight, O Little lown of dee|de opname en ujtvoenn g CD met O Tannenbaum, 10 kerstsongs o.a. Silent Freddy". 20 kerstliederen.
CD 7Q QC12' I met een 9. Digitaal. Stille Nacht, ODu Fröhliche Night, White Christmas, l'll CD van 39,95 voor 14 95D 39,95 ■ ■ Nu op 2 CD's29,95 enz. 25,- Be Home for Christmas LP van 24,95 voor 5*95LP 24,95 2LPVMC. 17,95 enz-8- MC van 24,95voor 995
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M M*M f "Klassieke Melodieën"- Van de tv!Rudolf Schock "Synthesizer Greatest",
Jll KJbI I Kuim 40 klassieke werken "Ennnerungen". Dubbel- vol. 3.16 digitale hits.(Deel IJ|| I °'a': 'lür se' r' al^um °^cassettes met en"ook verknigbaar). CD

M "?' Pjf^ll; Radetzk/Hars, Bloemen- beroemde hoogtepunten uit 39 9QLPofMC22 90
Ül k:oË wa'S| tiener Blut. Speel- vele operettes en opera's.

sul _____R^^__^S: t~ I _.| / J .

Digitale opname (DDD). ».■ |^^o| I Frankie goes to Hollywood Robert Palmer "Pride". CD
m KV 488-466-467 (Elvira I "Liverpool". Top CD met de met o.a.Say You Will, SilverM Madigan)-537(Kronings- '^T t^ÉPll Kffl grote hits:Rage Hard en Is Gun enz. 19 95■ konzert).3CD's2s_- »»|p^|Pi AnybodyOutThere. 'I ["" ;»_._W ffflM @ a___-__-_-___^__■___■ cDi9t95 5,- ... -H|j|i Ip-Misii-s-^B—■ I Serie 40 Classics.Keuze uit: __ ii:j:,__ ___jfl_j
H . ■ " %il___BH_-____i__l "Country". O.a.

Fe I %"% , >t;IHnH Dolly Parton, Kennyßogers. .^

1 i "^^ÉSS*' I I rk_rl,o Par_pr L*ï liiyM®' «!_________-___«:___> £_<<___<_JQ■^^P*^. I ■ Lnarlie rarKer, / ïMfl/txjïiJs&^^ __■__■ _B-S______H■J I Lionel Hamptonenz. { A"y^Z^^ __________■ lIH
Mozart, concerten voor Fats Domino, ': (y\\W\
blaasinstrumenten. Clan- Glenn Miller enz. w_______—«^______«__-__--_---__-^B
net-, fluit-, harp-, fagot-, en Dubbel-CD 19 95 Laat uw kerst-CD Cassette-opbergboxmet
4 hoornconcerten. Digitale verpakken in een van de 78 vakken. Exclusief bij V&D.

I (DDD) opname. 3 CD's 12 luxe cadeauverpakkingen. Met-titelindex. In zwart ofwit.■ 25,- Per stuk 1(95 Van 37,50 voor 30-
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S Nieuw!Vandetv!"Mllli 'The Deerhunter". "De beste skicursus". Nieuw!'The Pink "The JamesBond Collec-
-9 Vanilli in Motion". Hifi- Robert de Niro en Excl. bij V&D. Video voor Panther Collection". tion". Nu alle 15 "007"

Wf stereo videovan alle Meryl Streep in de met basis-en gevorderde 5 schitterende films met spektakels als set verkrijg-
ff grote hits, zoals: Girl lm Oscars overladen film technieken.Commentaar: Peter Sellers. Per stuk baarvan 749,-voor
W Gonna Miss You, Blame over de Vietnam- Herman Kuiphof. Speei- 4995 589,- Perfilm 49,95H| m ItOnTheßain. 29 95 oorlog. 49.95 duur 60 min. 14 95

W S In ons restaurant: twee kalkoenbiefstukjes met hollan- ,W|k #SÉJjJk
Ê m ■ daisesaus, gegratineerde witlof, aardappelgarnituur en een feestelijk\> v" ";:

M 1 kerstdessert, Van 13,95 voor 12,95. WBlSr
%| ,'.{ Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 23 december ofzolang de voorraad strekt. VWMP:



Periodiek voor
verzamelaars

!^edio januari 1990 verschijntKoliektor', een tijdschrift voorJje Nederlandse verzamelaar. Hethlad zal vier maal per jaar wor-
den toegezonden tegen de abon-nementsprijs van ’ 10,- per jaar.
"e inhoud zal bestaan uit: gratis
hiiniadvertenties, een vragenru-
hriek en informatie over veilin-gen en ruilbeurzen,
belangstellenden kunnen voor

december een briefkaart stu-
ken naar JS. Collections, postbus
«0> 1800 AA Koedijk, waarna het

nummer in januari gratis
wordt toegestuurd.

Constructie
Zon lijfrenteverzekering geeft
vanaf een vooral bepaalde da-
tum, bijvoorbeeld vanaf het 65e
jaar, recht op een maandelijke
uitkering. De hoogte van dat be-
drag is afhankelijk van de betaal-
de premie en de datum van in-
gang van de uitkering. Het be-
drag van ’ 16.863,- dit jaar is een
maximumbedrag, maar er kan

ook gekozen worden voor een la
ger premiebedrag.

Dit premiebedrag is aftrekbaar
van de inkomstenbelasting. La-
ter moet wél over de uitkering
belasting worden betaald, maar
betrokkene valt dan meestal in
een veelal gunstiger belasting-
schaal

Omdat het een aanvullendevoor-
ziening betreft vraagt het afslui-
ten ervan veel aandacht. Er moet
andere rekening worden gehou-
den met andere pensioenvoor-
zieningen, de einddatum van een
eventuele hypotheek en datum
waarop betrokkene met pen-
sioen gaat.

De premie voor een lijfrentepolis
bestaat uit drie elementen: een
gedeelte wordt gebruikt voor de
kosten van de verzekeraar, een
gedeelte dekt het overlijdensrisi-
co en het overblijvende deel
wordt belegd en zorgt voor het
kapitaal op de einddatum van de
polis. Dit vormt de basis voor de
aan te kopen lijfrente. Voor wel-
ke termijn (levenslang, beperkt)
de lijfrente moet worden uitge-
keerd, kan de koper zelf beslis-sen.

De grootte van de uitkering op
de einddatum is afhankelijk vande bepalingen op de polis. Hetbedrag kan bijvoorbeeld zijn af-
geleid van de marktrente of
mede verband houden met de re-
sultaten van de verzekeraar. Er
bestaan echter ook garantie-uit-
keringen. Bij het afsluiten van de
polis wordt dan het te ontvangen
bedrag op de einddatum vastge-
steld. Inflatie en veranderende
rentestanden hebben daarop
geen invloed meer.

Sterke troef voor
kaartspelende koks

J*ie enthousiaste kaarters in de familie- of vriendenkring heeft, zal*chter het fornuis met dit pannetje succes oogsten. In de bodem zijne vier kaartsymbolen voorgevormd: harten, schoppen, klaver en,UH. Eieren of pannekoeken worden daardoor in die vormen gebak-ken. De braadpan is vervaardigd van aluminium, heeft een sterke
hti-aanbaklaag en een handige losse steel, die vergrendeld en stevig
astgeklemd kan worden. De pan neemt daardoor in de keukenkast«■ken onnodige ruimte in. De pan kost voor kaartliefhebbers ’ 24,95eh kan worden besteld bij Verta in Vught, * 073-579130.

"In een stevige anti-aanbaklaag liggen klaver, ruiten,
darten en schoppen te wachten op de ware kaarter.

Caneinevrije
koffie verhoogt
toch cholesterol

(_
koffie heeft een on-

effect op het gehalte van/"olesterol. Tot die conclusie ko-
v en Amerikaanse onderzoekers
Q|.h de 'Stanford Lipid Research
sniC. Volgens dr. H. Robertt^Perko is de oorzaak gelegen injj?> verschil in type koffiebonen.
l J caffeïnevrijekoffie wordt een

On gebruikt met een sterk aro-
l a van het type 'Robusta beans'.
b tegenstelling tot de 'Arabica
tj a,ns, veel milder van aard, bije gewone' koffie.

j^Perko liet 188 gezonde proef-
tj;^s°nen, van middelbare leef-
öer' Seclurende twee maanden

t dag twee tot drie koppen ge-'Lne koffie drinken. Daarna isn cholesterolgehalte gemeten.

w^olgens werden de proefper-
ioden verdeeld in drie groepen.
koff? e drinkers van caffeïnevrije

Ifie steeg het cholesterolgehal-
h^et zeven procent, vooral on-

der invloed van de LDL-fractie.
het 'slechte soort cholesterol'.

Volgens de Maastrichtse hoogle-
raar Wim Saris, voedingsdeskun-
dige aan de RL heeft onderzoek
in Nijmegen geen groot verschil
aangegeven tussen beide koffie-
soorten. „Als er al een verschil is,
dan is het minimaal", zo heeft hij
voor zichzelf als conclusie ge-
trokken.

Wél significant is volgens Saris
het verschil in bereidingswijze
van koffie. Noorse onderzoekers
maakten onlangs gewag van de
schadelijke invloed van 'pruttel-
koffie' op het gehalte aan choles-
terol in het bloed. Daarbij moet
volgens Saris gedacht worden
aan het koffiezetten volgens de
'boeren-methode': rechtstreekse
toevoeging van water aan koffie-
poeder. Dus zonder tussenkomst
van een filter.

Nederlandse onderzoekers in
Rotterdam zijn nu ook tot die
conclusie gekomen, aldus de
Maastrichtse hoogleraar, die ver-
der weet te melden dat hun re-
sultaten binnenkort verschijnen
in een groot medisch vakblad.

Valuta
Veel verzekeringsmaatschappij-
en bieden ook de mogelijkheid
de uitkering op de einddatum in
andere valuta te ontvangen.
Vooral de Australische dollar is
in trek omdat derente in Austra-
lië zo hoog is. Ook voor de Ame-
rikaanse dollar en - nieuw - de
Spaanse peseta geldt een relatief
hoge rente. Maar voor het voor-
deel daarvan moet wel het valu-
tarisico genomen worden. Lage-
(re) koersen hebben immers een
negatief invloed op de uitkering.

Een moderne vorm van levens-
verzekering is, stelt de Geldgids,
de beleggingsfondsen. De koper
van de lijfrenteverzekering kan
in één fonds beleggen of over
meerdere fondsen spreiden. Tus-
sentijds kan van fonds worden
gewisseld. Omdat deze verzeke-
ringsvorm een beleggingskarak-
ter heeft, is het ook mogelijk de
einddatum van de polis naar vo-
ren te halen of naar achteren te
verschuiven.

Het aanbod van lijfrenteverzeke-
ringen is enorm groot geworden.
Door deze concurrentie zijn er
relatief grote prijsverschillen
ontstaan, zodat het niet onver-
standig is om voor aankoop eerst
goedrond te kijken.

" Prof. W. Saris: 'Signifi-
cant is het verschil in berei-
dingswijze van koffie'

Noodmedaille
Medic Alert aanvraagkaarten
zijn dezer dagen aan een groot
aantal Nederlandse artsen toe-

f gezond op...beter ai:... ]
i door jos benders, arts \

gezonden, voor verspreiding
onder patiënten. 'Weer een acti-
viteit van het Rode Kruis', zo
vermeldt het omhullende doos-
je. De instantie biedt voor
’47,50 een roestvrij stalen hals-
of polsembleem, waarop de
ziekte van de drager gegraveerd
staat.
Tevens zorgt het Rode Kruis
voor centrale opslag van de me-
dische gegevens die 24 uur per
etmaal, telefonisch beschikbaar
zijn. Op het embleem staat het
telefoonnummer van het Rode
Kruis Ziekenhuis in Den Haag,
waar het archief van Medic
Alert zich bevindt: @ 070-
-846715; wordt eind 1989: ® 070-
-3846715.

Aantrekkelijke constructie vraagt gedegen advies

Belasting besparen door
koop lijfrentepolissen

De aanbiedingen van lijfrentepolissen door verzekerings-
maatschappijen en andere instellingen vliegen de consu-
ment weer om de oren. Dat iselk jaartegen deze tijd het ge-
val. De premie voor een kapitaalsverzekering met lijfrente-
clausule is - tot een maximum van 16.863 gulden - name-
lijk fiscaal aftrekbaar en wie daar dit jaarnog van wil profi-
teren, moet voor eind december de polis hebben afgeslo-
ten.

In hun ijver om lijfrentepolissen,
waaronder koopsompolissen, te
verkopen, wijzen verzekeraars
en verzekeringadviseurs er bo-
vendien op dat de bestaande fis-
caal aantrekkelijke aspecten van
lijfrenteverzekeringen aanzien-
lijk beperkt worden. Wanneer en
in hoeverre dat gaat gebeuren, is
weliswaar nog niet bekend, maar
dat er een wetswijziging komt
staat vast. Er wordt nu van uit ge-
gaan dat de wet 'Brede Herwaar-
dering', die strikte regels zal stel-
len aan de aankoop van een lijf-
rente, op 1 januari 1991 van
kracht wordt. Aanvankelijk was
het de bedoeling geweest de wet
al op 1 januari 1990 te doen in-
gaan, maar dat is do/.r deval van
hetkabinet Lubbers II en de aan-
sluitende formatie voor Lubbers
111 niet gelukt. Het ministerie
van Financiën heeft overigens
wel toegezegd dat de vóór het in-
gaan van de 'Brede Herwaarde-
ring' tot stand gekomen contrac-
ten, bijvoorbeeld voor lijfrente-
verzekeringen, op basis van de
huidige wet zullen worden be-
handeld. Wijntoast op

feestdagen
De feestdagen staan voor de
deur. Dat betekent ook voor de
Heerlense vinologe Marie-José
Klijnen een drukte van belang.
Maar voordat zij zich met hart en
ziel in de 'feestmaanddrukte'
kon storten, organiseerde zij de
overhandiging van het wijncerti-
ficaat aan vijf leerlingen. Want zij
geeft wijnles. En zij heeft er vol-
op werk aan.

Je neus in andermans zaken
stoppen is niet netjes, maar die-
zelfde neus in een wijnglas du-

wen mag. Een kenner doet dat,
alvorens hij of zij overgaat tot het
proeven van een glas wijn. On-
langs kwam een groot aantal
wijnfans in Heerlen bijeen om,
zogezegd, te praten en vooral te
proeven. Op tafel kwam een keur
van wijnen. En vijf Limburgse
cursisten hoorden die avond dat

zij waren geslaagd. Uit handen
van de heer B. Romijn, oud-
hoofdredacteur van deze krant,
ontvingen zij het wijncertificaat.
Mevrouw Klijnen: „Bij zon gele-
genheid komt de hele club sa-
men, één keer per twee maan-
den."
De cursus duurt acht weken.
„Wijnvrienden zijn enthousiaste
mensen. Zij willen er net altijd
iets méér van weten. En is het
toch leuk wanneer je bijvoor-
beeld het land van herkomst, de
streek ofde naam van dewijn, na
het proeven kunt benoemen."

# Vinologe mevrouw Klijnen (rechts) en journalistBen Romijn (midden) toasten, samen
met de vijfgeslaagden,op dekomende feestdagen én het certificaat.

Foto: MARCELVAN HOORN

Schadelijke CFK's in sneeuwspuitbussen

Veiligheidseisen
kerstversieringen
Konsumenten Kontakt
(XX) wil dat er veiligheids-
eisen komen voor houten
kerstversieringen. Bij een
door XX gehouden onder-
zoek bleek de verf van een
derde van de onderzochte
houten sneeuwpoppetjes,
engeltjes, kerstmannetjes
en kerstklokjes meer scha-
delijke zware metalen te be-
vatten dan volgens Europe-
se speelgoednormen is toe-
gestaan. Deze produkten
hebben geen merknaam en
zijn meestal afkomstig uit
Taiwan.

De consumentenorganisatie
vond in de verf van een houten
sneeuwpop 3,5 maal zoveel lood
dan toegestaan zou zijn voor
speelgoed. Een geverfde kerst-
man en een rood-gouden en-
geltje spanden de kroon. Zij

overschreden de speelgoed-
norm respectievelijk 32 en 46,5
keer. De houten kerstversierin-
gen vallen niet onder het speel-
goedbesluit van de Warenwet.
Daarom kunnen de Keurings-
diensten van Waren geen actie
ondernemen. XX adviseert
ouders de houten versieringen
buiten het bereik van hun (sab-
belende) kinderen te houden.
Naast de vijftien houten kerst-
versieringen onderzocht XX
ook zeven kerstballen van
kunststof en zestien van glas op
de aanwezigheid van zware me-
talen als cadmium, chroom,
kwik, antimoon en selenium.
XX was tevreden over de uit-
komst van dit onderzoek. Meta-
len werden alleen in zeer lage
concentraties aangetroffen en
de kunststof ballen bevatten
geen PVC.
Minder milieuvriendelijk zijn
volgens het onderzoek de plas-
tic versieringen als kerst-
boompjes en slingers. De on-

derzochte artikelen van Christ
mas Creations, Christmas Oc
cassions en Moranduzzo en en
kele merkloze produkten bevat
ten alle PVC.

"Kunststof kerstboompjes en slingers zijn vaak vervaar-
dig van minder milieuvriendelijk PVC. geverfde houten
kerstboomversieringen bevatten hoge loodconcentraties

Kort medisch nieuws
Jaarthema
Hoge bloeddruk is tot jaarthe-
ma gekozen van de Nederland-
se Hartstichting voor 1990. Eén
op de acht volwassenen lijdt
aan deze aandoening, ook wel
hypertensie genoemd. Vast
staat dat de risicofactor thuis-
hoort in het rijtje: cholesterol,
stress, gebrek aan lichaamsbe-
weging...

Hypertensie gedraagt zich als
een sluipmoordenaar, aldus
prof. dr. H. Struijker Boudier,
voorzitter van de jaarthema-
commissie 'hoge bloeddruk. In
de laatste uitgave van Hartslag
wijst hij op de therapie-ontrouw
die zich vooral onder de lijders
aan deze aandoening voordoet.

Sperti op rozen
Neerlands meest bekende aam-
bei-zetpil Sperti zit op rozen.
Door 107 huisartsen, gynaecolo-
gen en verloskundigen zijn in
totaal 419 patiënten gedurende
twee weken behandeld met
Sperti aambeienzalf en -zetpil-
len.
Het onderzoek toonde aan dat
het produkt niet onder doet
voor preparaten met corticoste-

# Het logo van het roestvrij
stalen hals- of polsembleem.

roïden. Sperti bevat saccharo-
myces, dat onder meer pijn- en
jeukstillend is, en een speciale
haaienlevertraansoort, dat het
herstel van het slijmvlies ver-
snelt.

consument

Dag van de
verslaving

Het Nederlands Instituut voorAlcohol en Drugs organiseert
donderdag 14 december een zo-
genaamde 'Dag van de versla-
ving. Thema is: jeugd, drank enfjrugs. De bijeenkomst wordt ge-
houden in de Jaarbeurs (Juliana-
zaal) in Utrecht en begint om 9.30uur.
Vier deskundigen zullen uitge-
weid op de problematiek vanVerslaving onder jongeren in-
Saan. Mevrouw dr I. Spruit,
hoofd van de afdeling onderzoekvan het NIAD, zal de trends in al-
cohol- en druggebruik bespre-
ken. Drinken jongeren nu werke-
hjk meer dan ouderen? In hoe-verre volgen zij het voorbeeld

hun ouders en wat is er be-kend over druggebruik onderJongeren en welke middelen ge-buiken ze precies?
Revrouw dr J. Junger-Tas,
hoofd van het wetenschappelijk
Oriderzoeks- en documentatiebu-j"eau van het ministerie van Jus-Jjtie, gaat in op de relatie tussenkleine criminaliteit en drug- endrankgebruik.
projectcoördinator A. Izly vanhet Bureau Ondersteuning Zorg'h Tilburg houdt een voordracht
°ver het toenemende gebruikvan drugs onder allochtone jon-geren.
Mevrouw drs M. Ponsioen vanreclamebureau FHV/BBDO zal
uitleggen hoe men gericht cam-pagne kan voeren om het alco-hol- en druggebruik terug te
Sangen.
x °t slot zal drs P. Ruijsenaars,
stafmedewerker van het NIAD,een voordracht houden over spe-
cifieke hulpverlening aan jeugdi-ge alcohol- en druggebruikers.

Drijfgassen
Spuitbussen met kunstsneeuw

en glitter bevatten vaak voor de
ozonlaag schadelijke cfk's zon-
der dat dit op het etiket vermeld
staat. Daarnaast ontbreken op
de bussen vaak de verplichte
waarschuwingen die de gebrui-
kers wijzen op de gevaren van
drijfgassen. Tot deze conclusie
komt Konsumenten Kontakt na
laboratoriumonderzoek van
achttien spuitbussen.

XX trof in vier van de onder-
zochte bussen chloorfluor-kool-
waterstoffen (cfk's) aan. De fa-
brikant is verplicht op de ver-
pakking met een wettelijk voor-
geschreven tekst te waarschu-
wen dat gebruik van de spuit-
bus de ozonlaag aantast.
Slechts in twee van de vier ge-
vallen stonden deze woorden
ook daadwerkelijk op het eti-
ket. In gebreke blijven Silver-
spray van Christmas Traditions
en een merkloze bus spuits-
neeuw.

Daarnaast bevatten de drijfgas-
sen van vijf spuitbussen met
sneeuw dichloormethaan. Deze
stof kan bij inademing hoofd-
pijn, duizeligheid en misselijk-
heid veroorzaken. Het gaat hier
om de bussen Snowspray van
Christmas Traditions, Christ-
mas Snow Spray en Snow Glow
van Festival, en twee merkloze
snowsprays. Komt dichloorme-
thaan in een vlam of op een heet
oppervlak dan wordt het omge-
zet in het zeer giftige fosgeen,
een stof die kan leiden tot lon-
goedeem.

De consumentenorganisatie
meldt haar bevindingen bij de
Keuringsdienst van Waren.
Overigens concludeerde XX
dat de spuitsneeuw en de glit-
ters zelf gemaakt zijn van on-
schuldige stoffen.

Stelling
De vergrijzing van de Neder-
landse bevolking maakt het
noodzakelijk om het onderzoek
naar arthrose (gewrichtsslijta-
ge: J.8.) zodanig te stimuleren
dat het tempo van 'voetje voor
voetje' verandert in een 'ge-
strekte draf. Peter van der
Kraan, promotie Nijmegen.

Negen Maanden
Beurs terug

van weggeweest
De Negen Maanden Beurs vindt
als zelfstandig element plaats
van 4 t/m 8 april 1990 in de Delta-
hal van de RAI in Amsterdam.
Deze specialistische beurs voor
aanstaande en jonge(groot)ou-
ders valt samen metde tweede
helft van de Huishoudbeurs.

Het belangrijkste element van
dit evenement is de informatie
over het hele scala van onder-
werpen, dat te maken heeft met
zwangerschap, bevalling en eer-
ste levensmaanden van de baby.
Het idee van de Negen Maanden
Beurs heeft bewezen levensvat-
baar te zijn. Het succes schuilt in
de formule van de beurs, die heel
nadrukkelijk is toegespitst op de
primaire doelgroep: de ouders.

Bezoekersenquétes hebben aan
getoond dat het grootste deel var
de belangstellenden dan ook to'
die categorie behoort. Daarnaas
vindt bezoek plaats door groot
moeders.

Een derde belangrijke bezoe-
kersgroep wordt gevormd door
gezinnen met peuters en kleu-
ters. Normaliter is beursbezoek
voor deze kleintjes doorgaans
niet aan te raden, maar omdat er
voor deze beurs een professio-
neel geleide crèche is ingericht,
levert dat ook geen probleem
meer op.

Weer decemberzegels
bij PTT

Bij de PTT zijn weer december-
zegels verkrijgbaar waarmee
kerst- en nieuwjaarskaarten
goedkoper kunnen worden ver-
stuurd. De zegels hebben een
waarde van 50 cent en ze kunnen
op een gewone kaart of op een
open envelop met kaart worden
geplakt. In het eerste geval be-
draagt het voordeel vijf cent. in
het tweede geval vijftien cent.
Decemberzegels zijn te koop in
velletjes van twintig stuks a 10
gulden. Na december kunnen de
zegels gebruiktworden als gewo-
ne postzegels met een waarde
van 50 cent.

De decemberzegels onderschei
den zich dit jaar door hun drie
hoekige vorm. Ontwerper i:
Hans Kruit. In 1988 verkocht de
PTT 155.000.000 decemberze-
gels. Dit jaar wordt een lichte
toename verwacht.
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In Heerlen en Kerkrade is bijna naai nieuws, dat steeds wordt ververst. Verder meest-aktuele aanbiedingen onder uw aan-
iedereen aangesloten op de kabel. Dat veel sport, het weerbericht, verenigings- dacht brengen. >

betekent, dat vanaf vandaag zon 50.000 nieuws en een grote evenementen-agenda. Dus: als u tussendoor zo maar even het
gezinnen in Heerlen en Kerkrade de uit- Vooral in het weekend veel regionale sport- allerlaatste nieuws wilt zien, of iets wilt
zendingen van LD-TV kunnen ontvangen. uitslagen. weten over uitgaan of sport en vele andere
In Heerlen kiest men daarvoor kanaal 59 en Natuurlijk zijn er ook regelmatig de zaken, kijk dan even LD-TV. De televisie- ï
in Kerkrade kanaal 64. LD-TV is 24 uur per bekende rubrieken, zoals u die kent van uw krant van uw eigen Limburgs Dagblad,
etmaal continu op de buis. U ziet daar steeds eigen krant, het Limburgs Dagblad,
een LD-TV-programma van ca. 15 minuten. En tussen de nieuwsprogramma's zijn er
Helemaal in kleur. Met daarin het aktuele steeds flitsende reklameboodschappen van ;
wereldnieuws, maar vooral lokaal en regio- lokale en regionale ondernemers, die de _
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Nog geen woning
voor aidspatiënt

'Naar Akerweide gaan wij niet'

Foto: FRANS RADE

" De verkeerspolitie in Heerlen
heeft gistermorgen handen vol
werk gehad. In een kort tijdsbestek
vonden liefst veertien aanrijdingen
plaats. De voornaamste oorzaak van
het grootaantal aanrijdingen was de
plotselinge gladheid op de wegen.
Op de Rennemigerstraat, vlakbij de
Terhoevenderweg, slipten om 9.00
uur drie auto's en een autobus. De
in slip geraakte voertuigen botsten
vervolgens tegen een aantal stil-
staande auto's. Bij deze kettingbot-
sing waren zeven auto's betrokken.
In de Cramer, ter hoogte van Eussi
Fruit, kon een 42-jarige chauffeur
uit Kerkrade om 9.15 uur een
vrachtwagencombinatie door de
gladheid niet meer op de weg hou-
den. Het voertuig ramde een licht-
mast en kwam in de berm tot stil-
stand (foto). Persoonlijke ongeluk-
ken deden zich niet voor. De mate-
riële schade was echter aanzienlijk.

Groot aantal
aanrijdingen
door gladheid

\rf-nden zijn de resultaten be-
r^d van de evaluatie tussen
r^eente en buurtraden. Op dit
Pettb.i/c wordt druk gespecu-
r^d. Buurtraden weg of blij-
jr*1? Een vervangend wijk-ad-

Een ander plat-
"yi? Of een buurtwinkel? En
**1 is er nog de vraag of dat
l. 9 o.llemaal haalbaar is voor
r umi het volgend jaar.

.P* Kerkradenaren mogen
'9end jaar twee maal naar

j stembus gaan. In maart voorf öemeenteraadsverfctezingen
P l*i mei voor de buurtraden.
J*°-r of die buurtraden na 25
l 1990 nog bestaan, is nog

ttar de vraag. Binnen twee

Stemmen
Van onze verslaggever

HEERLEN - De 28-jarige aidspa-
tiënt uit Heerlen die vanwege zijn
ziekte moet verhuizen, heeft nog
steeds geen nieuw onderkomen.
Weliswaar is hem en zijn vriend een
woning aangeboden aan de Aker-
weide in Hoensbroek, maar die
wordt nu door debeide Heerlenaren
geweigerd. „Het is onvoorstelbaar
dat een woning in Zeswegen niet
toegewezen wordt, omdat de wijk
niet geschikt is voor ons en dat ver-
volgens een woning aan de Aker-
weide wordt aangeboden. ledereen
die ter plekke bekend is, weet dat
daar een groot aantal mensen
woont, dat zelf genoeg problemen
heeft. Of is het juist de bedoeling
dat wij naar een 'probleemwijk' af-
geschoven worden," aldus de der-
tig-jarige vriend van de aidspatiënt.

Als tweede argument voor het wei-

Haast Promotie van stad en streek aan grondige verbetering toe

VVV: Heerlen te mager
Van onze verslaggever

HEERLEN - Heerlen is op toeristisch en recreatief gebied te
mager, om deze stad 'te verkopen' aan mogelijke bezoekers. De
promotie van Heerlen moet gebeuren in samenwerking met de
regio. Dat staat in het beleidsplan 1990-1995 van de Vereniging
voor Vreemdelingen Verkeer (VVV) van Heerlen.

|[jyde?ts een snelheidscontro-aoor de Heerlense politie na-
J de Palemigerboord werden

?*teren binnen een tijdsbestekn anderhalf uur zestien auto-
D°biUsten bekeurd.

toegestane snelheid van 50
l 1Per uur werd door de be-
J""de bestuurders ruim-ytoois overschreden. Een 20-ja-
-9e Heerlenaar had kennelijk

j* el. Veel haast toen hij het
i^j-rolepunt passeerde. De jon-
F^cm reed 104 km per uur. De

to loerd iv beslag geuo?neu en
zal de Heerlenaar

L "■ voor de verkeersschout in
C^-stricht moeten verantwoor-

geren van een flat aan de Akerweide
vlakbij het St. Janscollege, wordt
aangevoerd dat de aidspatiënt in
Heerlen al zijn contacten heeft voor
wat betreft hulpverlening en medi-
sche bijstand. „Gaan wij naar
Hoensbroek. dan moeten we dat al-
lemaal veranderen. Dat lijkt me niet
goed. Nee, wij kunnen daar niet mee
akkoord gaan."
De aidspatiënt moet verhuizen om-
dat de woning waar men nu woont
niet aangepast kan worden. Door
medici wordt de situatie als urgent
ervaren. Aanvankelijk zou een flat-
woning die per lift bereikbaar is,
aan de Zeswegenlaan voor het twee-
tal beschikbaar worden gesteld. Wo-
ningvereniging % Samenwerking/-
Glück Auf acht echter de wijk Zes-
wegen niet geschikt voor het twee-
tal.
Maandag hebben de Heerlense wo-
ningbouwverenigingen en de ge-
meente in de Woningtoewijzings-
commissie over deze zaak gespro-
ken. Daar is toen het voorstel uitge-
rold van de Akerweide waarmee de
twee mannen geen genoegen ne-
men.
„Onze eigen woningvereniging De
Volkswoning heeft nu toegezegd tij-
delijk wat voorzieningen hier aan te
brengen. Met name de warmwater-
voorziening, daar moet nodig wat
aan gebeuren. Dat willen ze wel op
korte termijn doen. Van die kant
worden we goed geholpen. Verder
zullen we moeten afwachten."

Schandalig
Het Heerlense tweetal heeft de in-
druk dat de publiciteit rond de wei-
gering van de woning te Zeswegen
hen nu parten speelt. Overigens
heeft een aantal woningverenigin-
gen in de regio laten weten dat men
het al dan niet hebben van aids, niet
laat meewegen bij woningtoewij-
zing.
De secretaris van woningvereniging
Het Goede Huis in Landgraaf
noemt het ronduit schandalig dat
een woningbouwvereniging huur-
ders weigert omdat ze aan aids lij-
den. Eenzelfde reactie komt van de
woningvereniging Brunssum.
Nieuwe lijst'DemocratenOnderbanken'

Van onze verslaggever
ONDERBANKEN - De raadsleden
Riet Cremers-Koekoek en Pierre
Lindner uit Onderbanken hebben -
in samenwerking met andere poten-
tiële raadsleden - de lijst Democra-
ten Onderbanken opgericht. Riet
Cremers gaat de lijst trekken in
maart van volgend jaar. Politiek ge-
zien, zo zeggen de zittende raadsle-
den zelf, verandert er weinig. „Wij
streven dezelfde menselijke en za-
kelijke politiek na, die we momen-
teel uitdragen," aldus de Democra-
ten Onderbanken.

Vrijwel parallel aan de oprichting
van de nieuwe partij zetten de beide
raadsleden zich ook als nooit tevo-
ren af tegen het Onderbankse colle-
ge. Aanleiding daartoe vormt de re-
cente berichtgeving in een plaatse-
lijk weekblad, waarin de gemeente
Onderbanken ruimte koopt voor
het afdrukken van raadsverslagen.
In dit weekjournaal wordt het colle-
ge neergezet als een adequaat be-
stuursorgaan dat te maken heeft
met een kwaadwillende raad, die
het college in meerderheid niet
steunt.

Flessen
Heerlen en omgeving maakt te wei-
nig gebruik van promotionele mo-
gelijkheden, vindt de Heerlense
VVV. Daar moet verandering in ko-
men en daarom wil de vereniging
zich meer gaan toeleggen op die
taak, maar dan in samenhang met
de totale streek. Er moet dan wel
meer duidelijkheid komen in het
promotionele beleid van de ge-
meente Heerlen. „De indruk bestaat
dat de gemeente Heerlen geen ge-
richte keuze maakt uit een aantal
promotionele doelstellingen. Daar-
door komt de externe presentatie
enigszins verwarrend, onvolledig en
zonder structuur over," aldus het
beleidsplan.

Toeristisch ligt het zwaartepunt in
Zuid-Limburg aan de kant van
Maastricht en Valkenburg. Heerlen
komt daarbij niet van pas. Toch zou
de mijnstreek als een nieuw toeris-
tisch gebied, naar voren geschoven
kunnen worden, maar dan moet
daar wel een goed plan voor ge-
maakt worden.

In het centrum van Heerlen moet
meer sfeer komen, vindt de VVV.
Heerlen is weliswaar een koopstad
met goede verbindingen en met
veel culturele instellingen en mu-
sea, maar om het centrumvan Heer-
len echt aan de man te brengen,
moet er meer activiteiten plaatsvin-
den in het centrum. De VVV wil dat
er een Werkgroep Promotie moet
komen voor het centrum van Heer-
len. Binnen die werkgroep moeten
initiatieven genomen worden voor
evenementen in de binnenstad.

De Heerlense VVV geeft jaarlijks
rond 65.000 inlichtingen. De meeste
aan de balie in het kantoor, 14.000
per telefoon en nog eens duizend
schriftelijk. Dat pakket wordt in de
toekomst alleen maar groter, als de
VVV ook Euregionaal inlichtingen
gaat verstrekken. De eerste contac-
ten daarover met Aken zijn al ge-
legd. Er zal dan ook een baliewerker
bij moeten in de komende jaren.
Enige verlichting verwacht de Heer-
lense VVV van een eigen VVV voor
Landgraaf en folderposten in de ge-
meente.

I'Ur een volkstuintje aan de
yVaweg in Landgraaf (zie

ir°n 9roeit van alles. Zelfs pla-
£Jlessen.
Q e een en ander in zijn werk
Q^'-. dat'blij/t in het ongewisse.
yeien die dingen daar?
h| a" ze er om vogels een rust-
\yls aan te bieden? Betreft
ty 'ler een grap van de plaat-
<%! ieuQd? Staan die dingen
d,nc,st klaar voor oud op nieuw
ï/y.^urwerk in af te steken?
Vu. nen nog eens vragen.
Iq,^ 1 staat, dat menigeen die
jj-9s dit tuintje komt even aany achterhoofd krabt. Zelfs

' *e fotograaf.

Huisvuil

Wat de financiën betreft verwacht
de VVV in de toekomst beslist meer
ondersteuning van het bedrijfsle-
ven. Vooral binnen de brede kring
van restaurants, cafés en detailhan-
del wordt het werk van de VVV niet
voldoende ondersteund, zo wordt
gesteld in het beleidsplan. Ook bij
de grotere industriële en handelsbe-
drijven bestaat te weinig interesse
voor de VVV.

Opstappen Stienstra
wekt zorg raadsleden

VVD,SP en Groen Links voorzien problemen

Sluitingsuur weer
in streekgewest

Toezegging burgemeester Piet van Zeil
Geurts) tegen 15 (PvdA, VVD en
Groen Links) stemmen dit bedrag
uit te betalen.

Cremers en Lindner zien dit wel
even anders: „Als geen enkel colle-
ge in de provincie Limburg, weet
het Onderbankse college zaken om
te draaien, zaken verkeerd voor te
stellen en zaken voor zich uit te
schuiven. Dat nu de Zwarte Piet van
een falend beleid op onder meer
welzijnsgebied bü de gemeenteraad
wordt neergelegd, slaat alle re-
cords."

En vervolgens: „Toen dit college
aantrad, stond er toch een meerder-
heid achter? Diezelfde meerderheid
droeg het college drie jaar geleden
op bezuinigingen op welzijnsgebied
door te voeren. Het geachte college
heeft deze beslissing drie jaar voor
zich uitgeschoven en verschuilt zich
vervolgens achter het feit dat er
geen meerderheid voor te vinden is.
Over verantwoordelijkheid gespro-
ken," foeteren Cremers en Lindner.

'warte Piet'

van de ontwikkeling van het cen-
trum van Heerlen. De woordvoer-
ders van de partijen wilden ook we-
ten waarom Stienstra uit de groep is
gestapt die de binnenstad zal gaan
ontwikkelen.
Burgemeester Van Zeil wees in dit
verband op een brief van Stienstra
die voor de gemeenteraadsleden ter
inzage ligt en waarin de preciese re-
denen van Stienstra omschreven
staan. Uit eerdere verklaringen
blijkt dat Stienstra zich niet wil ver-
plichten tot uitvoering van het ont-
wikkelingsplan dat nu is opgesteld.
Maar de raadsleden vermoeden dat
er meer achter zit.
De afdeling Stadsontwikkeling van
Heerlen blijkt te kampen met een
vijftal afkeuringsprocedures waar-
door de resterende ambtenaren met
veel werk zitten.

Van onze verslaggever
HEERLEN — Burgemeester
Van Zeil van Heerlen zal ander-
maal in het dagelijks bestuur van
het streekgewest de kwestie van
het sluitingsuur van de cafés aan
de orde stellen. Hij deed die toe-
zegging gisteravond in de Heer-
lense gemeenteraad.

verschillen zullen ontstaan in de
sluitingstijden van de cafés in de
regio. De mogelijkheid bestaat
dat de cafébezoekers uit Heerlen
voor een afzakkertje naar Bruns-
sum gaan als daarde caféstot bij-
voorbeeld drie uur open mogen
zijn in het weekeinde.

HEERLEN - De VVD, Groen
Links en de SP in de Heerlen-
se gemeenteraad maken zich
zorgen over de voortgang van
grote projecten zoals bijvoor-
beeld de herstructurering van
de binnenstad van Heerlen.
Vooral het opstappen van
Stienstra Bedrijfsprojectont-
wikkeling BV uit de ontwik-
kelingsgroep die het centrum
van Heerlen moet gaan aan-
pakken, leidde tot deze zorg.

Van onze verslaggever

Wethouder H. Savelsbergh was on-
vermurwbaar en handhaafde zijn
voortel. Hij noemde het een samen-
loop van omstandigheden dat het
idee van de pizzaboer zolang bij de
gemeente had gelegen (al vanaf
1982) en dat uiteindelijk het alle-
maal toch niet mocht doorgaan. Hij
parreerde de kritiek van Ben Grave
met de woorden: „Als we alle trans-
acties die de gemeente afsluit na-
gaan, dan valt het aantal bedrijfson-
gevallen best mee."

Afgekeurd
„De raad heeft hef plan van dat piz-
za-tentje afgekeurd. Wij hebben to-
taal geen verplichtingen ten opzich-
te van deze ondernemer, dus wij zijn
tegen dit voorstel," zei Karel Schol-
tissen van de PvdA.

Opstappen
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»i0 '"zamele?. van huisvuil I
tyqr v'at praktische vragen.
9ek '"oet er met de vuile luier I
WUren? Waar moeten we I
\ '"et liet papier waarin de I
\r

zat? Krijgen de bewoners I
dl aPPartementen, waar nu I
\rren conlainersstaan, emu I
*ie[ len voor hun deur? Hoe zit IfcjT Zeker in de warme zomer- I
i:ylden - met stankoverlast? I
hyvoorts. Gelukkig hadden I

ster Janssen van Wit- I
\Sn ce 'leer Boers van defir- I'cOr,^otra'ts overal een ant- I
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1(^ttde luierkan prima in het I
Ie q!J°steerbaar a/vat, datzelf- I
'tot) voor ''et vtspapier. De I
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'%, er'd middel om de con- I
*Coj-t rs 90ed 'c reinigen.
*')ig 0"1' voor alles is een oplos- IVe,' de mensen maarwillen I

Maar dat is nog niet alles. Het twee-
tal vindt namelijk ook dat collegele-
den, die hun verantwoordelijkheid
op deze wijze afschuiven, niet thuis
horen in de politiek. „Collegeleden
die menen niets te kunnen doen
omdat ze toch geen meerderheid in
de raad vinden, hoeven in onze ogen
nog maar een ding te doen: de eer
aan zichzelf houden en opstappen."

Dat houdt echter in dat er ook

In het kader van hét Alcohol Pre-
ventieplan was Van Zeil graag in
streekgewestelijk verband tot
een eensluidend sluitingsuur
voor alle cafés in de heleregio ge-
komen. De meningen over alco-
holpreventie in de acht gemeen-
ten van het streekgewest lopen
echter nogal uiteen. Een gelijk-
luidende mening is er dan ook
niet te krijgen. De gemeenten
zullen zelf hun zaakjes op dit ge-
bied moeten regelen.

Met name de Groepering Heer-
len Noord vroeg concreet om het
instellen van één sluitingsuur
voor alle cafés in de regio. Van
Zeil gaat daarover nog eens pra-
ten met zijn collega's, met als
vertrekpunt de sluitingstijd die
in Heerlen geldt, namelijk twee
uur. De omliggende gemeenten
moeten zich dan aanpassen aan
Heerlen, want Heerlen wil niet
afwijken van de reeds bepaalde
sluitingstijd.

Aanpassen

Mislukte
inbraak bij

juwelier
Van onze verslaggever

HEERLEN - Bij juwelier Boui
aan de Geleenstraat in Heerlen i<
gisteravond rond half negen eer
inbraak mislukt.
De inbreker sloeg een ruit in er
verwondde zich daarbij aan d<
scherven. Zonder iets uit de eta
lage mee te kunnen nemen, sloej
de man op de vlucht. De Heer
lense politie stelt een onderzoel
in.

De VVD-er Ben Grave ging gister-
avond tijdens de raadsvergadering
wel het verst in het uiten van die be-
zorgdheid. „Met kleine zaken gaat
het al mis, wat moet er dan wel niet
met de grote transacties gebeuren."
Aanleiding tot deze kritiek was het
voorstel om de pizza-man die een
zaakje op het schouwburgplein had
willen beginnen - daartoe ook de
toezegging kreeg van het college,
maar uiteindelijk niet van de ge-
meenteraad - 15.000 gulden schade-
vergoeding te geven. De raad be-
sloot met 19 (college, CDA, GHN en

Werkdruk
Een opmerking in de najaarsnota
dat de afdeling Stadsontwikkeling
kampt met te grote werkdruk en te
weinig personeel, deed zowel Grave
alsook Peter Polman van Groen
Links, vragen naar de voortgang

(ADVERTENTIE)

’30,-««’100,-
KORTING

OP ALLE DAMES-EN
HERENSCHOENEN

(uitgezonderd Roots)
Zondag g«opwK_ vw 12JOtrt 17.00uur.

" Omdat Nederland
nagenoeg tabak heeft

van roken, raakt menig
roker zijn draai kwijt.

Want vanaf 1 januari
breidt het rookverbod

zich sterk uit.
Neem nou zoiets als

een gemeentehuis. Op
het toilet mag het niet

meer. Noch in de
trouwkamer, de kanti-
ne en aan de loketten.

Zelfs in de raadszaal
mag men nog alleen

politiek een zware pijp
roken.

Voor straffe rokers een
hele penitentie. Van-

daar dat sommige
raadsleden, zoals gis-

teravond in Heerlen de
WD-er Jacq De la

Haye (foto), nog gauw
een sigaar opsteken.

Voor je het weet, is het
je laatste trek. Van dit
jaar, wel te verstaan.

Foto:MARCEL VAN HOORN
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De laatste trek



lk vond hetfijn '?\~\r'y
zolang bij mama te zijn. "«_j-£ r̂l.=3=-Sfc—
Maar nu ifc papa ken,
ben ifc blij dat ifc geboren ben.

8 december 1989

DIMITRI
is mijn naam y' \
zoontje van: y^tfy^x
Joséen John \1>>../
Van Den Eijnden y. aj>
Zandweg 134 S%__
6418 PB Heerlen

Dick en Renée
Wieringa-Willems

geven met vreugde kennis van de
geboorte van hun zoon

Reinier
Sittard, 11 december 1989
Limbrichterstraat 17-1

Moeder en kind rusten van 12.00 tot
15.00 uur.

16563

De heer

H. Knoben
hoopt vrijdag 15 december a.s.
zijn 40-jarig jubileum te vieren
in dienst van de Firma Spronken.

Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in
deRemigiushoeve, Klein Haasdal 63,
Schimmert.

H. Knoben
Maastrichterlaan 65
6191 AC Beek

16399

t ~"~

De leegte die jij achterliet
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die jij bood
werd niet beëindigd met de dood.
Wat je was en wat jezei
gaat voor ons nooit voorbij.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingen waarvan hij in dit leven heeft mogen genie-
ten, is, na een langdurige ziekte, vol overgave aan
de Heer, van ons heengegaan, onze dierbare vader,
schoonvader, opa en overgrootvader, zwager, oom
en neef

Toon van Hoorn
weduwnaar van

Anna Henssen
Gesterkt door de h.h. sacramenten, overleed hij in
de leeftijd van 88 jaar.

Heerlen: Lisa en Kurt Jansen-van Hoorn
Hoensbroek.' Mien en Hans

Bernardi-van Hoorn
Sittard: Piet en Annie

van Hoorn-Toussaint
Hoensbroek: Jefen Anita

van Hoorn-Stanneveld
Hoensbroek: Toon en Truus

van Hoorn-Verdonk
Hoensbroek: Betsie en Alois

Theunissen-van Hoorn
Hoensbroek: Annie en Chris

van der Jagt-van Hoorn
Hoensbroek: Willy en Marietje

van Hoorn-Colberts
klein- en achterkleinkinderen
Familie Van Hoorn
Familie Henssen

Hoensbroek, 11 december 1989
Verpleeghuis De Schutse
Corr.adres: Wolfsklauwerf 20, 6413 LX Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 15 december om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk Christus Koning te Hoensbroek, waar-
na om 15.30uur de crematieplechtigheidzal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en te-
rug is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gebedsdienst voor de overledene donderdag om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20;
gelegenheid tot afscheid nemen heden, woensdag,
en donderdagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Op maandag 11 december 1989 is plotseling van
ons heengegaan, in de leeftijd van 58 jaar, onze
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Truus van Eek
Susteren: Henk en Brigit
Susteren: Ronald

Familie van Eek
Corr.adres: Rijdtstraat 23, 6114 AJ Susteren
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 15 december om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te
Susteren-Mariaveld, waarna aansluitend de crema-
tie plaats zal vinden in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen om 11.45 uur.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Moeder zal herdacht worden in de avondmis van
donderdag 14december om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.— I

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is stilen bescheiden,
zoals zij was, van ons heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Katharina
Römgens

echtgenote van

Johan Jozef Sieler
Zij overleed op 78-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken. 'Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Chèvremont: Jüp Sieler
Chèvremont: Wies Meijer-Sieler

Jacques Meijer
Miriam en Julien

Haanrade: Jo Sieler
José Sieler-Scholtes
Claudia, Dave

Haanrade: Emmie Eussen-Sieler
Jan Eussen
Sancho, Farina
Familie Römgens
Familie Sieler

6464 GP Haanrade, 11 december 1989
Vinkerdwarsstraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 15 december as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Chèvremont, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de begraafplaats te Schifferhei-
de.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag 14 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij, geheel onver-
wacht, afscheid moeten nemen van onze lieve va-
der, schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Harry Weisscher
weduwnaar van

Betsie Kouwenberg
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

St.-Philipsland: Mia Mulder-Weisscher
Arie Mulder

Brunssum: Nico Weisscher
Tilly Weisscher-Schoonbrood

Posterholt: Adrie Weisscher
Familie Weisscher
Familie Kouwenberg

Amstenrade, 11 december 1989, Raadhuisplein 18
Corr.adres: Touwslager 12, 6444 LC Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 15 december as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Amstenrade, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 uur tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t I
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden ge-
sterkt door de h.. sacramenten is overleden, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Anna Pasmans
weduwe van

Sjoo Laeven
op de leeftijd van 73 jaar.

Brunssum: Ton en Carina
Stefan

Landgraaf: Marie-José en John
Familie Pasmans
Familie Laeven

Kaalheide, 12 december 1989
Seghemanstraat 7, 6467 BE Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 15 december 1989 om 13.15 uur in de pa-
rochiekerk St. Jozef te Kaalheide, waarna aanslui-
tend debegrafenis zal plaatsvinden op de algemene
begraafplaats te Schifferheide.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condolean-
ce.
Op donderdagavond om 19.00 uur zal in voornoem-
de kerk een avondmis ter intentie van de dierbare
overledeneworden opgedragen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Veel te vroeg naar menselijk inzicht,
na een leven dat werd getekend door
eenvoud, goedheid en behulpzaam-
heid, is vrij plotseling van ons heenge-
gaan, gesterkt door het h. sacrament
der zieken, in zijn 51e levensjaar, mijn
lieve man, mijn pappa, mijn schoon-
zoon, onze broer, schoonbroer, oom,
peetoom, neef en vriend

Jo H.M. Hamers
echtgenoot van

Tonia C. Pitti
St.-Geertruid: Tonia Hamers-Pitti

Arjan
Oma Pitti-Weerts
Familie Hamers
Familie Pitti

6265 AJ St.-Geertruid, 11 december 1989
Julianaweg 28
De plechtige eucharsitieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 16 decem-
ber as. om 11.00 uur in dekerk van de H. Gertrudis
te St.-Geertruid.
Vrijdagavond om 18.45 uur rozenkransgebed met
aansluitend de vigiliedienst.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Jo is opgebaard in. het uitvaartcentrum Walpot,
Kerkstraat 17A te Eijsden; bezoek dagelijks van
15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Volstrekt enige en algemene kennisgeving

t
„De tuens om samen hun laatste reis te maken,
is in vervulling gegaan.
Wij blijven met een grote en nooit meer
op te vullen leegte aan de kant staan."

Onbegrijpelijk en onmenselijk, en een steeds weer afvragen, waarom,
waarom, zijn maandagmorgen door een tragisch ongeval uit ons leven
weggerukt, onze lieve ouders, schoonouders, opa, oma, broer, zus,
schoonbroer, schoonzus, oom, tante, neef en nicht

Sjeer Schreurs
en

Til Schreurs-Vola
Hun kinderen: Theo Schreurs

Finey Schreurs-Lenaerts
Hub Schreurs
Jessie Schreurs-Haarden
Robert Schreurs
Marie-José Rosmalen

Hun kleinkinderen: Rudi, Nicky en Daniëlle
Familie Schreurs
Familie Vola

11 december 1989
Corr.adres: Grasbroekstraat 7, 6136 CB Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op vrijdag 15 december as. om 10.30 uur in de dekenalekerk van St.-Pe-
trus (grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.00 uur.
Pap en mam zullen bijzonder worden herdacht tijdens de avondmis van
donderdag 14 december as. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijksvan 17.30 tot 19.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

enige en algemene kennisgeving
mijn droom is slechts een droom_________________ _____ mijn denken is slechis pover
en hoe het met mij gaat
daar ga ik zelf niet over

met veel droefheid moeten wij aanvaarden dat van ons is
moeten heengaan, mijn zoon, onze broer, schoonbroer,
oom en neef

wil cortlever
★ 23-12-1939 t 10-12-1989

schinnen: a.g. cortlever-notten
schinnen: jeanny en toine
doenrade: gerda en jan

heerlen: mien en jo
veldhoven: fien en sjef

puth: math en gertie
oirsbeek: tiny en piet

geleen: pierre en josé
schinnen: hub en phil

schimmert: marlies en john
oirsbeek: hub en mariet

neven en nichten
6155 lx puth, 10 december 1989
corr.adres: vogelzang 1
de plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zaterdag
16 december as. om 12.00 uur in de dekenalekerk h. dio-
nysius te schinnen, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium nedermaas, vouershof 1, geleen.
bijeenkomst in de kerk.
daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
de overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
maaslandziekenhuis te geleen, waarna gelegenheid tot

' bezoek heden, woensdag, en donderdag van 17.30 tot
18.30 uur.

Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor zijn gezin
en speciaal voor zijn kleinzoon, werd heden geheel onver- H
wacht, gesterkt door het h. sacrament der zieken, door——— -^—— zijn Schepper teruggeroepen, in de leeftijd van 61 jaar,
mijn lieve man, mijn goedeen zorgzame vader, schoonva-
der en opa

Guus Jessen
echtgenoot van

Angele Landuijt
Sittard: A.M.E. Jessen-Landuijt
Sittard: Paul Jessen

Maria Jessen-Kamps
Torn

Sittard, 11 december 1989
Rijksweg Noord 63
6131 CJ Sittard
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op zater- 'dag 16 december a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk I
van de H. Petrus (grote kerk) te Sittard, waarna de begra- I
fenis op het kerkhof te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren vanaf 10.40 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmis
worden opgedragen, vrijdag 15 december a.s. om 19.00
uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegenheidtot af-
scheidnemen dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

________

t Liesje Broen, 70
jaar, echtgenote

van Piet Reuten, St.-
Joosterweg 6, 6102
GB Hingen-Echt. De
plechtige crematie
wordt gehouden op
donderdag 14 decem-
ber om 14.45 uur in
het crematorium Ne-
dermaas te Geleen.

t Hendrikus Slan-
gen, 81 jaar, we-

duwnaar van Gertru-
dis van Birgelen,
Kerkstraat 66, 6051 JJ
Maasbracht. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op donderdag
14 december om 11.00
uur in de parochie-
kerk van het H. Hart
te Maasbracht-Beek.

tJan Orta, 59 jaar,
echtgenoot van

Christien Vinken,
Nieuwendijk 7, 6107
AV Stevensweert. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op donderdag
14 december om 11.00
uur in de parochie-
kerk van de H. Ste-
phanus te Stevens-
weert.

tGoedefridus Rade-
makers, 81 jaar, we-

duwnaar van Marga-
reta Munnecom,
Maasbrachterweg 16,
6101 AZ Echt De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op zaterdag 16
december om 10.30
uur in de parochie-
kerk van de H. Land-
ricus te Echt.

Enige en algemenekennisgeving

tAlsleven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

Na een liefdevolle verzorging in bejaardenhuis Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor onsAvondvrede te Houthem, is heden gesterkt door neeft betekend, geven wij u kennis dat plotseling,
het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van bijna op de leeftijd van 88 jaar, is overleden, onze dierba--92 jaar van ons heengegaan, onze dierbare pleeg- re moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoe-moeder, schoonzus, tante en nicht der> schoonzus, tante en nicht

Maria Josephina Maria Hubertina
Kusters Klinkers

echtgenote van wijlen echtgenotevan wijlen
Augustinus Josephus Guillaume Hubert Frissen
Ferdinandus Willems De bedroefde tamme:

Valkenburg a/d Geul: Leny Meijers Schin op Geul: Anny Weusten-Frissen
kinderen en kleinkind . Geleen: Ernest en Lic Frissen Kengen
Familie Kusters Schin °P Geul: Arthur en Conny
p, ... wn Frissen-Konertzramiiie winems Schin op Geul. Bea en Jan piuymaekers.Frissen

Houthem, 11 december 1989 en al haarklein_ enBejaardenhuis Avondvrede achterkleinkinderenCorr.adres: Statenlaan 95, „ _m__ vu ■
6301 WC Valkenburg a/d Geul g£nu! *g*?
14.00 uur in de parochiekerk van de H. Joseph te vraatstraat ö

Broekhem. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condole- fenis zal plaatshebben zaterdag 16 december as. om
ren zijn. 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Mauritius te
Voor de zielerust van de overledene zal donderdag Schin op Geul.
14 december om 19.00 uur de vigilieviering gehou- Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
den worden in voornoemde kerk. ren.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua- Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 15
rivm Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul. december om 19.00 uur de avondwake worden ge-
Bezoek pp telefonische afspraak. houden in voornoemde kerk.

tmm^^^ _̂__________________________________________________J De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul;

"*""^""""^^^^^^^^^^^^^^^^"'"""""^^^n bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Dankbetui£?i.r_.£ ziJ die£een kennisgeving mochten ontvangen, ge-, lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-In plaats van kaarten wen.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe- ____________^________________^^_

nis van mijn lieve man, onze dierbare vader, zoon, Voor deblijken van medeleven, ons op velerlei wij-schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef ze betoond na het overlijden en bij de begrafenis

Frans Kerckhoffs vanmijnJr "TTT
vader e" opa

M H ~ Huub JNicolayebetuigen wij onze oprechte dank. «/
P. Kerckhoffs-Schlenter "iUfn, wiJ u lan8s deze we2 ÊraaS onze hartelijke
kinderen dank betuigen.
Familie Kerckhoffs E . Nicolaye-Waelen
Familie Schlenter kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1989_ ,
~.
, ~ , u _i De plechtige zeswekendienstzal gehouden wordenDe plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden zaterdag 16 december a.s. om 19.30 uur in de pa-op zaterdag 16 december a.s. om 9^o uur in de pa- rochiekerk van Sint Lambertus te Holset.rochiekerk van de H. Michael in t Eikske te Land-

graaf. Holset, december 1989

I
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DONSDEKBEDDEN COLLECTIE
1989 POOLS GANZEDONS, EEN

TOPKWALITEIT f
Donsdekbedden van uitstekende £kwaliteit (bekend merk), ju

carrégestikt

65% DONS >
140x200van395-voor 199.- Fe
200x200 van 599.-voor 350.- f
240x200 van 749.-voor 395.- £
90% VOLDONS
130x200 600 grvan 475.-voor 295.- *
200x200 920 gr van 695.-voor 450.—
240x200 1100 gr van 825.-voor 495.- f
Dubbele donsdeken, één voor het voorjaar, 'o
één voor de herfst, te zamen geknoopt voor «

de winter, een ideale combinatie voor alle ,■
seizoenen :i;

65% DONS
140x200van649-voor 395.- J
200x200 van 895.-voor 625.- [
240x200van 1050-voor 750.- >c

90% DONS
140x200 van 699.-voor 450.- i
200x200van996-voor 695.- »
240x200 van 1125.-voor 795.- J

In combinatie met deze dekbedden, geven L
wij op alle merken overtrekken

10% KORTING (
KUSSENS kleine veertjes J
slechts 17.95

CINDERELLA LAKENSETS
200x260 van 129-voor 75,-
-240x260 van 140-v00r..... 85,-
-240x300van 155-voor 95,-
CINDERELLA OVERTREKSETS
140x200 van 135-voor 75,-
-140x200 van99-voor 65,-
-200x200 van 199 -voor 115,-
-200x200 van 160 -voor 98,-

ARIADNE OVERTREKSETS
135x200 van 59-voor 39,-
-200x200 van 89- voor 59,-
-240x200van 125-voor 79,- 'ARIADNE LAKENSETS
GEBORDUURD
150x250 van 59- voor 35,-
-240x260 van 98-voor 59»"

CINDERELLA DAMASTEN
TAFELLAKENS EN SERVETTEN IN
NATUREL EN LAVENDEL KLEUR

20% KORTING
ZWARE DAMASTEN TAFELLAKENS [
IN PASTELTINTEN VAN DE WITTE J

LETAER MET KLEINE VLEKJES {

HALVE PRIJZEN .h
Fraaie sortering in 'i

kersttafellakens en servetten
Confectie

Op alle damesmantels en pakjes
nu... it

30% KORTING v
ï

ALLEEN BIJ:
___f_kpl__n^_V M^m W**_C^WamVèf'ïWM*M ■■et
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Tweemaal bij
de politie
op bezoek
Van onze verslaggever
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MAASTRICHT - De Maas-trichtse gemeentepolitie kon
het kunnen uitleggen als een
compliment voor haar gastvrij-heid toen maandagavond de 26-
-jarige Sittardenaar J. S. voor de
weede maal in enkele uren tijd
°P het hoofdbureau werd afge-leverd. Was hij om half negen
°P vrije voeten gesteld met eenProcesverbaal wegens enkele
kleinere winkeldiefstallen, een

later werd hij op nauwe-
4)ks honderd meter afstandvan het bureau in de kraag ge-
Srepen tijdens het leegrovenvan geparkeerde auto's. De po-
'itie was getipt door voorbij-gangers die hadden gezien hoe

Sittardenaar uit een drietal
auto's radio's wegnam en die
vervolgens opborg in een in de
°Uurt staande afvalemmer. Het
Kwam de man te staan op eentweede procesverbaal.

Informatiecentra
voorbuitengewone

pensioenen
Vegen maanden cel

en tien jaar niet
achter het stuur

Van onze verslaggever

HERKENBOSCH - De dis-
trictsleiding van de rijkspoli-
tie Limburg heeft in strijd ge-
handeld met de arbeidsom-
standighedenwet. Er is zowel
op rijks- als op districtsniveau
onvoldoende rekening gehou-
den met een sociaal beleid als
gevolg van alle elkaar opge-
volgde reorganisaties. De
korpsleiding heeft niet vol-
doende zorg gedragenvoor het
bevorderen van het welzijn,
veiligheid en de gezondheid
van haar werknemers.

onvrede zorgen", aldus het manage-
mentteam.

De arbeidsinspectie stelt in haar
rapportage voor dat een extern in-
stituut een uitgebreid onderzoek
moet verrichten naar de bronnen
van de onvrede en de ontstane de-
motivatie. Dat dient te gebeuren on-
.der alle rijkspolitie-ambtenaren en
zo de juiste maatregelen te kunnen
nemen voor een verbetering van
sfeer en motivatie.

De ontevredenheid, slechte sfeer en
demotivatie wijt de arbeidsinspec-
tie aan een aantal ontwikkelingen
die sinds 1982 in gang zijn gezet. Al-
lerhande reorganisaties zouden ge-

leid hebben tot onzekerheid over de
eigen positie en over de rijkspolitie
als geheel. Als voorbeelden worden
genoemd de gemeentelijke herinde-
ling van Zuid-Limburg, de samen-
voeging van de twee districten, de
sluiting van de opleidingsschool en
de politieke discussie over het op-
heffen van de rijkspolitie. Politie-
mensen, zo meent de arbeidsinspec-
tie, kunnen onzekerheden boven-
dien slechter verdragen aangezien
ze meer dan andere burgers
zwart/wit-denken.

'Overspannen'
De massale ziekmeldingen, zoals

die zich eerder dit jaarhebben voor-
gedaan bij de technische recherche
en bij de rijkspolitie van de groep
Voerendaal/Simpelveld, kunnen
volgens de arbeidsinspectie niet al-
leen gezien worden als een middel
om zich bij de korpsleiding en het
publiek gehoor te verschaffen. De
arbeidsinspectie onderstreept de
uitlating van de korpsarts dat er in
deze situatie sprake is van een 'ze-
kere overspannenheid' die veroor-
zaakt wordt door de bezuinigingen.

De voorzitter van de dienstencom-
missie (ondernemingsraad) Van
Hoek wilde gisteren nog geen gede-
tailleerde reactie geven op de rap-
portage van de arbeidsinspectie.

j^ERLEN - Voormalige verzets-. 'Jders en oorlogsslachtoffers
i nnen voortaan in Heerlen en Lei-rn informatie krijgen over hun, vengewone pensioenen en uitke-ken. Het kabinet heeft dat beslo-

De arbeidsinspectie in Maastricht is
tot die conclusie gekomen na een
onderzoek over de oorzaak van de
ziektemeldingen bij het korps rijks-
politie. Met 8,2 procent blijkt dat het
hoogst van alle 13 politiedistricten
in Nederland en anderhalf keer zo
hoog als het landelijke gemiddelde.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Conform de eis
van de officier van justitie heeft de
rechtbank te Maastricht dinsdag de
28-jarige Steindenaar H. P. wegens
schuld aan een dodelijk verkeerson-
geval veroordeeld tot negen maan-
den onvoorwaardelijke gevangenis-
straf en tien jaar eveneens onvoor-
waardelijke ontzegging van de rij-
bevoegdheid.

raakte hij op deMauritsweg in Stem
op de linker weghelft en kwam daar
in frontale botsing met een hem te-
gemoetkomende auto, bestuurd
door de 34-jarige eveneens in Stem
wonende J. v. W. Met ernstig her-
senletsel werd deze opgenomen in
het ziekenhuis waar hij twee weken
later overleed. Zijn meerijdende
vrouw en twee kinderen, onder wie
een baby van drie maanden, werden
licht gewond.

Na vijftien glazen bier te hebben ge-
dronken stapte P. zondagavond 16
april in zijn auto om naar huis te rij-
den. Door onverklaarbare oorzaak

De thans veroordeelde Steindenaar
werd eerder reeds tot viermaal toe
wegens rijden onder invloed veroor-
deeld, in Nederland en in België.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

.Leiden komt de nieuwe organisa-. Voor het toekennnen van buiten-
iWone pensioenen voor verzets-(ol''^ers en uitkeringen voor ver-
i. gden en burger-oorlogslachtof-j^s. Het centrum wordt belast meti l°epassing van de vijfwetten die. Pensioenen en uitkeringen rege-
f voor verzetsstrijders en oorlogs-

Het managementteam van de rijks-
politie (de districtscommandanten
en de diensthoofden) hebben giste-
ren in een reactie verklaard het in
grote lijnen eens te zijn met de kri-
tiek, maar die op details te eenzijdig
te vinden. Op verschillende terrei-
nen is al begonnen met een andere
aanpak van de veranderingsproces-
sen; bijvoorbeeld met het invoeren
van het personeelsplan is afgewe-
ken van het gekozen beleid, door
het instellen van meerdere project-
en werkgroepen.J het Algemeen Burgerlijk Pen-

(ABP) in Heerlen komt
Ifcp een informatiecentrum. Het
L is belast met de uitvoering van

1940-45 en de
m Keringen voor burger-oorlog-

Tegelijkertijd waarschuwt het team
ervoor dat een aantal veranderings-
processen onontkoombaar is: „De
inleveroperatie, waarbij de perso-
neelssterkte moet worden terugge-
bracht van 1030 naar 958 arbeids-
plaatsen zal opnieuw voor onrust en

Kampioenschap
buuttereednen

"Deputé Mastenbroek legt uit waarom GS tot hun besluit inzake de sanering van het Laurater-rein zijn gekomen. De ambtenaren Meyvogel (links) en Backhuys zien hun advies voor een deelniet overgenomen. Foto: WIDDERSHOVEN

'Anti-rook' videoles
op school slaat aan

Gunstig effect op rookgedrag scholieren
Benoeming Smit

[^ASTRICHT - C. Smit (40) is be-
I tot algemeen-directeur van

Unie van Waterschappen. Hij
Juf secretaris van het Waterschap

Limburg en daar-
0r onder meer werkzaam bij het

van volkshuisvesting,rntelijke ordening en milieube-
MELDERSLO - Harrie Erkens uit
Hoensbroek, Jan Geraedts uit Asen-
ray, Chrit Driessen uit Melderslo,
Tsjeu Houben uit Holturn en Wiel
Knapen uit Nederweert-Eind strij-
den vrijdag 12 januari in Melderslo
voor het Grootlimburgs buuttekam-
pioenschap.

Advies instanties deels genegeerd

GS komen bewoners
van gifwijk tegemoet

riant in. De bewoners
wilden twee meter laten
afgraven. GS komen
hierin voor wat betreft
het meest vervuilde deel
(Kwikstaartstraat) tege-
moet. Ook willen GS, net
als de bewoners, dat het
nog braakliggende ter-
rein gedeeltelijk een me-
ter wordt afgegraven
voordat er een deklaag op
komt. GS vinden afbraak
van 35 huizen op het
meestvervuilde deel ech-
ter niet noodzakelijk.

MAASTRICHT - 'Niet roken,
jouw keuze!' Dat is de titel van
een programma van vijf video-
lessen dat bestemd is voor 13- en
14-jarigen en als doel heeft deze
leeftijdscategorie van het roken
af te houden. Het is een preven-
tieproject van de vakgroep ge-
zondheidsvoorlichting en -op-
voeding van de Rijksuniversiteit
Limburg.

schoots werd overtrof
fen.Vervolg van pagina 1

Midden-Limburg
kiest 28 november

gemeenteraden

sen Mavo, Havo en VWO laten
zich door de behoefte 'trendy' te
zijn graag verleiden tot een eer-
ste trekje. Dit uitproberen moet
voorkomen worden, want 70 tot
90 procent van de jongeren die
zich laten overhalen een sigaretje
op te steken, worden volgens de
promovendus regelmatige ro-
kers. Bij het LBO gaat het min-
der om het voorkomen van het
uitproberen maar hebben de les-
sen het effect dat leerlingen niet
zo gauw regelmatige rokers wor-
den.

Het Rijksinstituut voor
de Milieuhygiëne (RIVM)
berekende vervolgens
dat er de komende vele
eeuwen één extra kan-
kergeval zou ontstaan als
gevolg van de vervuiling.

van de plaatsen buiten
het eigenlijke Laurater-
rein, waar ook hoge con-
centraties PAK zijn ge-
vonden. Mastenbroek
noemde met name de
Strijthagerbeek.

De bewoners werden gis-
teren per brief van het
GS-besluit op de hoogte
gesteld. In januari wordt
een speciale informatie-
avond gehouden waarop
Mastenbroek persoonlijk
toelichting komt geven.

Er wordt inmiddels gewerkt aan
een vervolgproject dat zich richt
op een oudere leeftijdscategorie.
De anti-rookcampagnes moeten
volgens De Vries deel gaan uit-
maken van een nationaal preven-
tieplan.

DEN HAAG - De gemeenteraads-
verkiezingen in Midden-Limburg
worden definitief gehouden op
woensdag 28 november 1990. De
Tweede Kamer is gisteren officieel
akkoord gegaan met een noodwetje
dat uitstel van de verkiezingen mo-
gelijk maakt. Het uitstel is noodza-
kelijk met het oog op de gemeente-
lijke herindeling in Midden-Lim-
burg. De zittingsduur van de huidi-
ge gemeenteraden moet daarom
worden verlengd.

KERKRADE - Deputé
Mastenbroek motiveert
het besluit van GS als
volgt: „Voor GS heeft
zwaar gewogen dat op
sommige plaatsen op het
Lauraterrein ook dieper
dan een meter onder de
grond sprake is van fikse
vervuiling, namelijk 'tig'
keer de e-waarde. Om
ook contact met die
grond te voorkomen
moet deKwikstaartstraat
twee meter worden afge-
graven." De bewoners
hadden daarop aange-
drongen.

De zogenaamde begelei-
dingscommissie, met
daarin vertegenwoordigd
de Inspectie Milieuhygië-
ne, BaGD, provinciale
ambtenaren en de ge-
meente Kerkrade vond
daarom dat met een me-
ter afgraving kon worden
volstaan.

Morgen promoveert drs Hein de
Vries op het Rookpreventie-pro-
jectvoor jongeren dat onder zijn
leiding in 1984 van start is gegaan
bij de faculteit Gezondheidswe-
tenschappen. Het is het eerste
project van deze soort in den lan-
de en een eerste evaluatie heeft
geleerd dat de lessen terdege ef-
fect sorteren. Landelijk neemt
op de genoemde leeftijd het aan-
tal rokers toe met 12 procent. Bij
de jongeren dievia hun school de
videolessen hadden gevolgd,
nam dat aantal slechts toe met
4,8 procent. De projectleider
spreekt zelf van een 'zeer goed
resultaat.

Trekje
Leerlingen van de tweede klas

Veertig procent van de jongeren
tot 24 jaar rookt. Het beleid van
de overheid is erop gericht het
nationale rookgedrag in' het jaar
2000 teruggebracht te hebben tot
de helft van het huidige percen-
tage. Maar de promovendus
heeft al elders te kennen gegeven
dat hij betwijfelt of die doelstel-
ling met het huidige beleid wel
haalbaar is.

In een eerste reactie
noemt woordvoerder
Alex Blaney Davisdson
van de bewonersvereni-
ging het besluit van GS
'een hele stap in onze
richting. Hij prijst ook de
snelheid waarmee duide-
lijkheid hebben gescha-
pen. „Maar we zullen ze-
ker niet nalaten om onze
totale variant bij minister
Alders aan te prijzen".

Bovendien hebben GS
de begeleidingscommis-
sie de opdracht gegeven
om aanbevelingen te
doen over een aanpak

Onderzoek
In maart 1988 werd ge-
constateerd dat het Lau-
raterrein vervuild was
met Polycyclische Aro-
matische Koolwaterstof-
fen (PAK), die in principe
kankerverwekkend zijn.
Op dat terrein staan 320
woningen, terwijl het
middendeel nog braak
ligt. Nader onderzoek
toonde aan dat op som-
mige delen van het ter-
rein de kritische C-waar-
de uit de Interimwet Bo-
demsanering ruim-

De bewoners dienden
een eigen saneringsva-

AfbraakIn de rest van Limburg gaat de be-
volking op 21 maart naar de stem-
bus. De gemeentelijke herindeling
in Midden-Limburg krijgt op 1 ja-
nuari 1991 haar beslag.

Later op die dag kreeg Lothar zijn
42-jarige zus Wally aan de lijn. „Ze
kon nauwelijks spreken van emotie
en kon maar niet bevatten dat ze een
broer in Nederland heeft. Vader
bleek haar helemaal niets verteld te
hebben over een broer".

Oostduitsehereniging na ruim veertig jaar

Kerkradenaar 'ontdekt' twee zussen in deDDR En Wally vertelde alles door aan
haar zus Veronika, die 38 is, en die
moet een huilkramp gekregen heb-
ben. Gisteren kreeg Lothar zijn
tweede zus voor het eerst aan de
lijn. „Man, vroeger wilde ik een zus
hebben, nu heb ik er ineens twee! Je
kunt je wel voorstellen wat me dat
doet!"

Intussen staat in huize Wimmer in
Kaalheide de boel volledig op stel-
ten. Lothar denkt nog alleen maar
aan een weerzien met zijn zussen en
zwerft rusteloos door het huis. Hij
heeft een tweede telefoontoestel la-
ten monteren zodat familieleden de
emotionele gesprekken met de
DDR kunnen volgen. „Ik word er
horendol van", zegt Maria doodeer-
lijk, maar ook liefdevol.

ik: misschien is mijn vader daar wel
bij". Hij oefende grote druk uit op
zn moeder en eindelijk kreeg hij
wat meer stukjes uit de puzzel.

lang met eenKerkraadse getrouwde
Lothar, dan ook absoluut niet meer
te houden.

Hij vroeg de telefoonnummers op
van alle mensen met de naam Bü-
schel, zoals zijn vader heette, in alle
plaatsen rond hun geboortedorp.
Een van de mannen die hij aan lijn
kreeg, ging ter plaatse voor hem op
onderzoek uit. En een paar dagen la-
ter berichtte deze: „Sorry, maar je
vader is op 23 september 1977 ge-
storven".

jj. van onze verslaggever

W?^RADE Sinds een
fcon heeft de in Kerkrade°nachtige Lothar Wimmer
gel Verleden. Precies 42 jaar
Wt fn voerde zijn moeder
V)r Hu zesJariëe Jongetje
övet. bossen heen de grens
fctï H

naar het 'vriJe Duitsland.
hooifaarna hoorde hij bijna

e
meer-iets over wie zijn

bl ri
r
ryas- Ook naspeuringen

Wr,TDR via het Rode Kruiserden niets op.

Oorlog
„Mijn vader ging de oorlog in toen
ik nog ergklein was. Na afloop daar-
van heeft mijn moeder niks meer
van hem gehoord. Ze zag het in het
door Rusland bezette deel van
Duitsland niet meer zitten. Met al-
leen de kleren die we aan hadden,
zijn we te voet naar het westen ge-
gaan. Uiteindelijk kregen we een
kamer bij een groot gezin in Merk-
stein, hier vlak over de grens. Mijn
moeder hertrouwde en zo kreeg ik
de naam Wimmer". "Lothar Wimmer: „Ik kan de drang nietweerstaan, ik wil ze elke dag bellen". Foto: FRANSRADE

Hik* een maand geleden, op 9 no-
% r^.° m Precies te zijn, de grens
°&en R met de Bondsrepubliek
!Ns 4» lng' Toen kende de inmid-
f^g "Jange Lothar nog maar één

e- zyn vader opsporen.

Spervuur
Maar Lothar was er inmiddels ach-
tergekomen dat zijn vader ook nog
twee dochters had. Tot lichtelijk af-
grijzen van zijn echtgenote Maria
stortte hij zich in een waar telefo-
nisch spervuur.

Lothar is al een nieuwe pas voor zijn
vrouw gaan regelen, heeft de visum-
aanvrage al op de post gedaan. „Zo
gauw haar visum er is, stappen we
in de auto. Dat wordt waarschijnlijk
januarien dan hoefik zelf, als Duit-
ser, gelukkig geen visum meer". De
reis gaat naar het kleine plaatsje
Kyhna, waar de 'broer uit Holland'
het gesprek van de dag schijnt te
zijn.

ik die stroom mensen door de'n de Muur zag komen, dacht

Informatie waar hij 42 jaar op heeft
moeten wachten, omdat zijn moe-
der daar allesbehalve scheutig mee
was. Maar vanaf dat moment, er-
gens in november, is de inmiddels al

„Ik heb de laatste dagen voor zeker
duizend gulden gebeld met de
DDR", vertelt Lothar in één adem.

„Tot voor kort duurde het ellenlang
voor je een verbinding kreeg en
vaak werd je ook nog verkeerd ver-
bonden. Nu is het: floep, bellen en je
zit meteen midden in de DDR".

Een paar dagen geleden was het
raak. Ineens bleek hij bezig met hét
gesprek.
„Ik heb een man aan de lijn, en ik
vraag tussen neus en lippen door:

zegt de naam Büschel jou iets? Hij
antwoordde dat zijn vrouw zo heet-
te en even later bleek dat haar vader
inderdaad in 1977 was overleden. Ik
zeg: jongen, ik ben jezwager!".

Succes
GS hebben besloten dateen
deel van het vervuilde Lau-
raterrein in Eygelshoven een
meter dieper moet worden
afgegraven dan de Inspec-
tie Milieuhygiëne, de BaGD,
eigen provinciale ambtena-
ren en de gemeente Kerkra-
de hadden aanbevolen. GS
vinden dat er meer gedaan
moet worden om risico's

voor de bevolking te voorkomen en leggen het advies van al die
respectabele instanties gedeeltelijk naast zich neer. GS plaatsen
zich met hun advies aan de minister precies tussen de ambtenaren
en de bewoners van het Lauraterrein in. Dat mag een succes ge-
noemd worden voor die laatste groep, die volstrekt op eigen initia-tief met een „verdergaande variant op de proppen kwam. Deze
werd door bovengenoemde deskundigen 'te zeer gebaseerd op
emoties' genoemd. Maar GS zijn blijkbaar toch voor een deel
overstag gegaan voor de bewonersvariant. Uit de overtuiging datdit een betere oplossing is. We leven in een tijd waarin het milieu
een politiek zeer gevoelig onderwerp is en waarin de milieunormensteeds scherper worden. De gedupeerdeburger die niet slechts af-
wacht, maar met redelijke argumenten naar de overheid toestopt,heeft meer kans op succes dan ooit tevoren.

J.P.

(ADVERTENTIE)

totale
opruiming

schoenmode
CRIJNS

Kouvenderstraat 40
Hoensbroek, tel. 045-211 330

'Agenten kunnen onzekerheden maar moeilijk aan'

Leiding rijkspolitie
krijgt veeg uit pan

provincie
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)t| Wandweegschaal. Weegt Kadodoos met alle ingrediënten om zelf uw eigen kerst- ISmikkelpan, 030 cm, 3-voudige kontaktdoos met / (JJ
i«_!*SifcS*!!!Ï!! __■]£. zeer nauwkeur'9,ot 3 k- en menukaarten mee te maken. De inhoud bestaat uit speciaalvoor hetroerhakken I>s meter snoer-ldeaal voor ff/ Mm"^^_É Ra® Onderschaal afneembaar. 9 rode-en groenekaarten met bijpassende enveloppen. van gerechten, zoals Nassi-of «V|, aansluiting van b.v. uw W ''sJIf o*^m^^mmMa^m\■ WT^ _#%__P%_ET/1 4 stickervelleties.Als extra 1 Bruynzeel marker. Bami Goreng, Paella, Cous- W \ kerstverlichting f JgsF "jC __T_fto/22 _^^V Jco^ofTjap-Tjoy. /^^^ °" /Jr fcO'DU /O

ICJ« |lx. JjËËgk Wr^MM^iïr gezichtssolarium. t*^*^P^ C > Voor het bereiden van puree, SP^lgoedzaken \
Tai^i&%?P^<!!iiïn&3am^ Ook geschikt voor het __—<_>*«-, _Z5kT sauzen, soepen, beslag e.d. herkenbaar fflly^d.Honde kooKwekker. M%TyyC-&iR!!!l^^ biibruinen van lichtere strepen >. Inklusief mengbeker, wand- «an j_ Ajftül>ïs)j

Instelbaarvan Itot6o \i W^T 'TJ*(""<-^ 1 op de huid, door b.v. horloge of J houder en snoeropberging. Z,, ,7* VS^tWmnUten' /iPS^k, -*- \ / ««■^>>' AQC I zonnebril. Adviesprijss9.9s C^S^V^ f^T Adviesprijs7o.- Blokker \V/5

fe^ÜËFll ko^.3 Ig- I ""^ssst 39f5 " * gs??o^'6' m
' b5O Aanbiedingen geldig t/m zaterdag, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in afbeeldingen en teksten voorbehouden. I

Goednieuws
overkanker.

40 jaargeledenwaskanker zo
goed als ongeneeslijk.

Nu is datanders. Bijvoorbeeld: *Vankinderen met leukemie
geneest nu al zon 70%.

Blijfdus geven. I

I &3ajj Nederlands'mm KANKERBESTRIJDING
I 40 I'AAR I KONINGIN WILHELMINA F 0 »»'Q]
I =

af.
✓va

m^amm^^^^^^^^ r̂{M^AIKI^^^MMMMMMMMMM^
Sm KOPEN VOOR DE FEESTDAGEN\
- IS EXTRA VOORDELIG!

I KALKOEN- 11KONIJNE- 11LAMSBOUT I

BOUTENJ9B BOUTENJJ9B mmm J^9B1 kilo ■ I 11 kilo Wl II kilo IWI 1
| KONIJNE DELEN 11 jongeKALKOEN 11KALKOENFILET I

898 £98 J*l9B, 111 kilo Wl 11 kilo IWI |
(SOEPKIP Ö9B]l HAZERUGFILETS 0098l±1200 gr. kj|() Q§ 0p =op kÜO _Ml
KIPFILET Ó9B HAZE DELEN 098| kilo IVI H op =op 2 kilo Jl |
VARKENSHAAS 98 OSSEHAAS (diepvries) kg 29?8

kil°""L KOGELBIEFSTUK kg 26?8

VARKENSFILET i^S RUNDER ACHT ermuis kg 19?8
| kilo IVI J| _ l

KALFSBIL kg 26?8 / 1 f\\
-*r9B C X. _TSk__jl___. j

KALFSHOOGRIB kg 16.
_\ RUND SOEPVLEES Z/B ka I . HEERLEN, Heerlerbaan 108 MAASTRICHT, (Amby) .a BRUNSSUM, Julianastraat 24 Lindeplein 1

X\ KALKOENROLLADE kg 10?8 S,TTARD'(Sanderbou,) Vees,raa'42 f.Hipnuripsi woensdag vanal 12 uur geopend
|U'C|-»" ica; | koopavo nd (geen koopavond in SITTARD)

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden.

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

(^. H____HH_______________TX//
#üf ■BBP'Veilig Verkeer Nederland
yjNMMMMMMMMMWkVM

I Meerfantasie voorn tientje.
a^üT fe:^ m?^ %*m[ 1^ -fc-w^ twir /

Daar loopt iedereen graag mee weg. Fantasie panty's van de Hema. Tal van fan-
tasierijke motieven. Gegarandeerde kwaliteit. Maten 36-44 en enkele soorten ■«»■«« *"ook in maten 44-50. Aanbiedingen zijn geldig tot en met 23 december 1989. MMEa Ër»M\

HB9 22712/12 Frht Waar VoorJe Geld J -
;

\

:&§É______ Kw

Sw WW "■olfjii Hl^4. r

m^^y/^ÊWf^k §Èk - O ■ '
ÊÊÊL wA We zin b'J a'vast begonnen met de

ÉÉÈÊ feestdagen. Een beetje vroeg misschien.
WÈ Ijj^^jfl ll aar iedereen, u ook, moet even langs

W*?**fömm\\ m kunnen komen. Want op onze mode en talloze
--% WÈfifiiÊmm m. accessoires geven we nu 20% tot 50% korting..;^^_^^_______________l éMMwWwmMMM'^^^S^HP^W^mffl ■ Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

j^^^^^&ÈUM^^X l aar er 's no§ vee' meer' vs '<om v°°r e
Wk feestdagen nu naar onze feestdagen.

-^!^_S^_M*#l#l«_r*f»_ffi_«Nß il ö °. *rfrff^ lf«ff§ I fippP^ damesmode van voor herenmode van voor

I (oa) (oa)
B modieuze blazers 149,- #7,— fantasie sweatshirts 59,95 J7,—

B corduroy pantalons 79,95 59," fantasie pullovers 49,95 KT,""

heerlijke, warme Select streepshirts 39,95 19,—
I wollen coats 229,- 179,- 170

_
colberts 279,- ZZ7,—

'189,- 149,- .. ... no' fijne jacks 149,- 77,-
-diverse jurken 179,- 89,— QQ rg _

_tO '' stevige 5-pocket
effen en bedrukte jeans 59,95 39,—
Twill broeken 69,95 39,-

-«| kindermode van voor diversen van voor

■ leuke meisjesjacks 85,- 59,- vrije-tijdspakken 139,- 99,-
-79- 59,- sweaters 59,95 39,-

-stoere jongensjacks 119,- 79,—

«b__b ut

Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 23 december of zolang de voorraad strekt.



DSM sluit tweede fase
milieuplan tevreden af

Van onze verslaggever
- DSM in Geleen sluit de tweede fase van het Milieu
DSM (MAP-DSM) op 1 januari aanstaandetevredena'- Het concern gaat er prat op de milieubelasting op het gebied

Jfan lucht, water en bodem de afgelopen vijfjaar nagenoeg con-
°Tn de doelstellingen van het MAP te hebben verminderd.

Daarom is het MAP niet alleen ge-
richt op lucht, water, bodem, geluid
en afvalstoffen maar ook op vergun-
ningen en externe veiligheid. Om
dat laatste in beeld te brengen werd
enkele jaren geleden al de Integrale
Zonering DSM opgesteld en in be-
stemmingsplannen vastgelegd.

sierde de lucht boven DSM in Ge-
leen 25 jaar lang en is nu weg dank
zij een sterke reductie van de uit-
stoot van stikstofoxiden (NO en
NO2). De totale emissie van deze
stoffen, dus inclusief de procesfor-
nuizen bij de bereiding van grond-
stoffen, werd tegen een investering
van ’ 50 miljoen teruggebracht van
24 duizend tot 10 duizend ton per
jaar.

Van onze verslaggever

Opdracht

" Zie ook pagina 7

" Ongeveer 300 tonfruit wisselde gisteren op dekerstveiling in Gronsveld van eigenaar.

Foto: WIDDERSHOVEN
Bom uit

Maas gevist

Daarvoor realiseerde DSM de afge-
lopen jaren in totaal zon honderd
verschillende milieuprojecten,
waarmee een investering van ruim
/ 200 miljoen gemoeid was. Voor
een grootscheepse bodemsanering,
waarvoor nog onderzoek plaats-
vindt, wordt de komende jaren nog
eens ’ 100 miljoen uitgetrokken.
Beide bedragen staan los van de
f 300 miljoen die DSM jaarlijks uit-
geeft aan milieuvoorzieningen.

Kerstveiling
in Gronsveld

een succes

Ook de reductie van andere emis-
sies is aanzienlijk te noemen. Zo
werd de uitstoot van ammoniak ge-
reduceerd van 2.100 tot 810 ton, ben-
zeen van 180 tot 27 ton, mpnovi-
nylchloride van 400 tot 61 ton en
acrylonitril van 175 tot 60 ton. Dit
komt neer op afnames met 61 tot 85
procent, waardoor DSM met divere
emissies onder de landelijke nor-
men zit.

Van onze correspondente
LUIK- Gistermorgen heeft een
baggerschuit een 250 kilo zware
vliegtuigbom uit de Maas opge-
vist. Dat gebeurde ter hoogte
van de Vercourkaai in Luik.
Het tuig werd door de ontmij-
ningsdienst van Heverlee over-
gebracht naar Engis, met de be-
doeling het daar te laten ont-
ploffen.

Tijden de eerste fase van het MAP
(1983-1987) werden de meest drin-
gende voorzieningen getroffen. De
tweede fase wordt eind deze maand
afgesloten met de realisatie van vrij-
wel alle beoogde milieu-projecten,
waaronder de aanleg van een gigan-
tische afvaldeponie en belangrijke
reducties van emissies van stoffen
die schadelijk zijn voor het milieu.
De derde fase, die loopt tot 1995, be-
treft uitvoering maatregelen op het
gebied van geluid- en bodemsane-
ring en een vereenvoudiging van
het vergunningenstelsel.

Afvaldeponie

Daarnaast was er een flinke hoe-
veelhoed Elstar, Jonagold, Cox
Orange.Pippin, Rode Boskoop,
Golden Delicious en Karmijn.
Allemaal kunstig tentoonge-
steld. Verder waren er peren en
dan met name Conference,
Doyonné du Comice en St. Re-
my. Ook bloemen, groente en
champignons gingen gistermid-
dag langs de klok. In verband
met de kerstveiling was in een
andere hal van de veiling een
werktuigententoonstelling.

had het publiek al kunnen genie-
ten van de schitterende aanblik
van het fruit. Vooral een partij
Gronsvelder Klumkes, een oud
en gerespecteerd hoogstamap-
pelras kreeg veel aandacht.

GRONSVELD - Na Margraten
was het gisteren de beurt aan
Gronsveld om een kerstveiling te
houden. Zon 300 ton appels en
peren verwisselden gistermid-
dag van eigenaar. In vroeger tij-
den betekende de kerstveiling
het einde van het fruitseizoen.
En omdat het de laatste keer was
werd het fruit zeer goed ver-
zorgd.

Afgelopen zondag en maandag

Van onze verslaggever

DSM kreeg in 1983 als eerste onder-
neming in Nederland van de minis-
ter opdracht een dergelijk meerja-
renplan voor te bereiden en uit te
voeren. Het Rijk legde DSM na en-
kele milieuschandalen eenzijdig
een aantal taken op en stond óp een
integrale aanpak van de milieu-si-
tuatie rond haar bedrijven in en om
Geleen.

Groeiende werkdruk bij
chemisch laboratoria

Nieuwbouw IGFMaastricht te danken aan milieuzorg

Normen
Eén van de getroffen MAP-maatre-
gelen is voor het publiek direct
zichtbaar: het verdwijnen van de
beruchte bruine pluim. Deze ont-

Voor andere stoffen bestaan on-
danks langdurige discussies nog
steeds geen vastgestelde normen,
maar DSM-directeur Geerards zegt
dat zijn bedrijf steeds bereid is daar

"constructief over teH..ALs alsnog
indien bestaande normen wordenHaangescherpt. deze onzeMvergunningen worden

BMaar alle-
Hmaal en rea-Hliseerbaar aldus Geerards.Japanse aannemer

naar Maastricht

Veel bedrijven uil Verre Oosten verwacht

nog steeds een enorme vlucht," al
dus de IGF-directeur.

Van onze redactie economie hun Europese hoofdkantoor in Ne-
derland willen vestigen wordt Am-
sterdam aanbevolen, gaat het om
produktie- of distributiebedrijven,
dan wordt Zuid-Limburg aanbevo-
len vanwege de centrale lokatie, de
taaivoordelen, de mentaliteit en de
IPR-faciliteiten.

Vanaf begin volgend jaar zal Take-
naka 5 mensen in de Maastrichtse
vestiging werk verschaffen. De
Limburgse vestiging is een filiaal
van Takenaka Nederland BV. Het
sinds 1983 in Amsterdam gevestig-
de aannemersbedrijf is gespeciali-
seerd in planning, ontwerp en cal-
culatie. Vanuit Maastricht zal Take-
naka voor het daadwerkelijke zware
werk Limburgse onderaannemers
en toeleveranciers zoeken.

Lei
Hij verwacht de komende jaren een
verdere groei voor het chemisch la-
boratorium. Tegelijkertijd neemt
het werk op grondmechanisch ge-
bied behoorlijk af, de afgelopen drie
jaar met meer dan vijftig procent.
Niettemin is de totale omzet van het
laboratorium gestegen, omdat het
aanbod voor het chemisch gedeelte
de teruggang op grondmechanisch
gebied meer dan evenredig goed
maakte.

MAASTRICHT -De chemisch labo-
ratoria maken een forse groei door
dank zij de verscherpte milieu-tech-
nische maatregelen van de over-
heid. Dat blijkt uit de woorden van
directeur ir H.Ritt van het Instituut
voor Grondmechanica en Funde-
ringstechnieken (IGF) in Maas-
tricht. Dit instituut begon in 1986
met een chemisch laboratorium en
heeft in drie jaar tijd de omzet zien
verdrievoudigen. Het onderzoeken
van bodemmonsters en dergelijke
heeft een zodanige vlucht genomen,
dat het IGF nu heeft besloten een
nieuw gebouw neer te zetten op het
Maastrichtse industrieterrein in de
Beatrixhaven.

Hij zei te beseffen dat de grens van
de belasting van het leefmilieu rond
DSM ondanks alle'mooie cijfers nog
lang niet was bereikt. „We vinden
dat we al behoorlijk wat gedaan
hebben, maar bij lange na nog niet
genoeg. Het MAP was een eenmali-
ge inhaalactie maar we hebben met
de provincie afgesproken dat we de
structuur wel voortzetten. Op ter-
mijn zullen we ongetwijfeld serieus
moeten nadenken over zeer sub-
stantiële reducties. Die moeten dan
niet meer eenzijdig worden opge-
legd maar tot stand komen na goed
onderling overleg. Reducties zijn
nog te realiseren door middel van
nieuwe technieken maar ook door
nieuwe, milieuvriendelijkere pro-
dukten te ontwikkelen. Daarvoor
hebben we wel een paar centjes op-
zij gelegd. Maar andere vervuilers
moeten nu ook eens een stapjeterug
doen", aldus directeur Geerards, die
de ervaringen met het MAP be-
schouwt als een goed vertrekpunt
voor een discussie over het Natio-
naal Milieubeleidsplan.

JjAASTRICHT - Het aanne-
mersbedrijf Takenaka gaat
j^n. filiaal beginnen aan De*wkt in Maastricht. De van
j?°rsprong Japanse aannemer,

wereldwijd 10.000 werk-
?^rners, wil graag in Zuid-Mrnburg zitten omdat voor
£cmem vaststaat dat zich binnen-
uit diverse Japanse bedrij-en in deze omgeving zullen
estigen. Takenaka verwacht

??fl grote bouwopdrachten
olnnen te halen.

Bij de bouw van Rexham Kerkrade
gaat het om een 'turn-key'-op-
dracht. Takenaka is verantwoorde-
lijk voor zowel de planning, als het
ontwerp en de bouw.Bovendien, en
dat is zeldzaam in de Nederlandse
bouwwereld, staat de aannemer ga-
rant voor het budget en het tijdstip
van oplevering. Een typisch Japan-
se manier van aannemen, waar Ta-
kenaka, met vestigingen in vrijwel
alle Europese hoofdsteden, veel
succes mee boekt.

ue directeur van Takenaka Neder-
bv, de Venlose ir P. Berger, is

£zeker van de komst van Japanse
omdat het moederbedrijf

v Japan ook marktstudies verricht
r.°°r bedrijven uit het land van de

Jzende zon. Japanse bedrijven die

De eerste opdracht voor Takenaka
is overigens al binnen. Voor het
Britse bedrijf Rexham ontwerpt en
bouwt Takenaka de nieuwe, in to-
taal 25 miljoen gulden kostende,
vestiging op industrieterrein Dent-
genbach in Kerkrade. Rexham eiste
bij het verlenen van de bouwop-
dracht dat Takenaka in de buurt
aanwezig zou zijn. Takenaka heeft
de opdracht gekregen omdat de
aannemer in Japan al veel ervaring
heeft in het bouwen van stofvrije
produktieruimtes.

Minister Alders zal begin 1990 een
eindrapport over het MAP-DSM
ontvangen, dat ook door de Tweede
Kamer zal worden behandeld. De
gemeenteraad van Geleen heeft zich
vorige maand al, behoudens enkele
kleine kanttekeningen, tevreden
verklaard met de bereikte resulta-
ten.

die stee -^eer industrieën voor de
staat van hun terrein hebben, gaven
een impuls aan de werkzaamheden
van IGF op dit gebied. Tot voor een
paar jaar besteedde het bureau dat
soort onderzoeken uit omdat zijn
eigen laboratorium alleen gespecia-
liseerd was in klassieke grondme-
chanica (de technische staat van de
bodem).

„Het is nu zo goed als een verplich-
ting om een schone grondverkla-
ring te hebben voordat je met
nieuwbouw kunt beginnen. Vroe-
ger hoefde je daarvoor niks te doen,
werd naar eigen goeddunken ge-
handeld. Tegenwoordig komt er een
bodemonderzoek aan te pas," ver-
klaart directeur Ritt.
Hij merkt ook dat vooral de grotere
industrieën zich er bewustvan wor-
den dat hun terreinen onderzocht
moeten worden. „En dat zijn niet de
kleinste. Door het milieubewust
denken wordt enerzijds met bodem-
onderzoeken aan preventie gedaan,
waar men vroeger argeloos was. En
ontstond een nieuwe markt: oprui-
men van het ergste wat in het verle-
den fout is gegaan. Dat kreeg plotse-
ling hevige aandacht, en het neemt

Het van kracht worden van de Inte-
nmwet Bodemsanering en de zorg

In de nieuwbouw zal het chemisch
laboratorium over dik drie maal zo-
veel ruimte beschikken dan in de
huidige, uit haar jasje gegroeide
huisvesting in het kantoordeel van
Maastricht-Randwyck. Directeur
Ritt: „Het werk nam gestadig toe,
maar is qua bemanning niet meer
bij te houden."

Voor de toekomst is ir Ritt ook opti-
mistisch gestemd. Hij mikt volgend
jaar alweer op een omzetgroei voor
het chemisch laboratorium met zon
vijftig procent. Nu vooral de grotere
bedrijven met hun milieuperikelen
in de kijker staan, wil iedere onder-
neming toch met een schone lei be-
ginnen of verder gaan? Ritt: „Ik
juich het toe dat grote industrieën
zich bewust zijn van hun plaats in
het industriële leven. Dat is een
voorbeeld voor de kleine en middel-
grote bedrijven, waar men niet
voorop wil lopen. Maar het zal er
toch van komen, net zo goed als dat
de overheid bedrijven een milieu-
zorgsysteem gaat opleggen."

Verder denkt de IGF-directie straks
te kunnen profiteren van de ophef-
fing van de handelsgrenzen, met in-
gang van januari 1993. In dat kader
past ook de aanvraag voor officiële
erkenning als Sterlab, bij de stich-
ting voor de Erkenning van Labora-
toria, waarvoor het instituut eerst
aan de meest uiteenlopende kwali-
teitseisen (organisatie, personeel,
voorzieningen, onderzoek) moet
voldoen. Met het oog op een gelijk-
trekking van de normen, na 1992.
wil IGF tijdig erkend worden.

Optie
Met de nieuwbouw van IGF in de
Beatrixhaven is een investering van

’ 2,5 miljoen gemoeid. Het bedrnf
had daar al een paar jaar een optie
op een stuk grond, waarvan het nu
dankbaar gebruik heeft gemaakt.
De Beatrixhaven begint immers vol
te lopen, nadat in de directe omge-
ving van IGF ook de nieuwbouw
van de divisie technisch keramiek
van Sphinx is begonnen. Woensdag
gaat de eerste paal voor dé IGF-
nieuwbouw de grond in; medio 1990
hoopt het instituut te kunnen ver-
huizen.

Bank Mees&Hopevoorziet haar
actieveparticuliererelaties

van de dienstverlening diezeverdienen.
!\€^yy^£é» §Zyy\

Bl w oLJ -LL L 1 X -T^l S xéi"" 4^" AW _!" I 1-1 1 1" 1ank Mees & Mope richt zich op een beperkt Ufxi XfÊ v/"jF'/^ri a^w'k/^1 V manager, die u als uw persoonlijke bankier kunt
aantal cliëntgroepen. Eén daarvan bestaat uit par- !^^'L 'é^M-^*l 'X^Sw-^^i^. beschouwen, u actief met raad en daad ter-

ticuliere relaties met financiële armslag. /^^^f^^hn^^L^mmMm^M^. zijde staat.

Aard en omvang vsh hun belangen vragen om "^^^Tpfl^ //l^r l^/^^_^^-i^^^^^^"M^^"pi^^ 7Vi'^p Onderdeel van de Mees Private Banking Services
een geïntegreerde aanpak over een breed scala van ml'lmMliryhW^^è"- ! I wi'lff! H-u voor cliënten die een .vermogen van meer dan
financiële diensten. Het totaal van die dienst- oil!m]^^ÈLyi)jz^f^^j\ —^^"^LV ±\ f 200.000,-aan de bank hebben toevertrouwd,

verlening heeft Bank Mees & Hope nu ~^ Jêß.^^ 's een bijzondere rekening-courant: de Mees-
samengebracht onder de noemer Private Banking Services. U staat - via uw Rekening. Die niet alleen een hoge rentevergoeding biedt (momenteel
individuele accountmanager - in direct contact met specialisten van onze 4,3% over het tegoed boven f3.500,-), maar bovendien is uitgerust met

bank op het gebied van individueel vermogensadvies en -beheer, Eurocheques, bankpas en Eurocard. Dit alles zonder kosten uwerzijds.
financieringsconstructies of trust- en belastingzaken. Maar bijvoorbeeld Naar onze mening doet geen andere bank de financieel actieve
evenzeer met onze experts die u begeleiden bij het verwerven van venture particuliere cliënt zon volledig aanbod. Voor meer informatie bent u

capital, bij management buy-outs, fusies ofovernames. Toegesneden welkom bij elk kantoor van Bank Mees & Hope.
advies en dienstverlening, ook in de zakelijke sfeer. Waarbij de account-

BankMees & Hope nv
AMSTERDAM. HERENGRACHT 548: (020) 5 279111 " ROTTERDAM. COOLSINGEL 9 .: 010 4016911 "'S GRAVENHAGE.KNEI'TERDIJK Ii: (070 '1.5911

VOORTS TE AMSTERDAM BtJITENVLI DERT " ARNHEM " DELFT " DORDRECHT " EINDHOVEN " GRONINGEN " HAARLEM" HEERLEN " 'S-HERTOGENBOSCH " SCHIEDAM " UTRECHT "VLAARDINGEN

Veedieven
aangehouden

Van onze correspondente
MAASEIK - De rijkswacht van
Kinrooi heeft drie mannen op-
gepakt die heel wat veediefstal-
len op hun geweten hebben. De
drie zochten telkens schapen,
vaarzen of drachtige koeien uit.
De diefstallen werden gepleegd
in de omgeving van Kinrooi
maar ook in onze provincie. De
drie verdachten hebben intus-
sen al negen veediefstallen toe-
gegeven. Eén man blijft in ar-
rest, de twee anderen werden
voorlopig op vrije voeten ge-
steld. Het drietal verkocht het
vee aan diverse Belgisch-Lim-
burgse ziekenhuizen.

Woensdag 13 december 1989 " 19
provincie

Andere vervuilers moeten nu ook stapje terug doen
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1 1^*°go'" 292 r 351r355216'" 11136.000',- 584,- 703,- 800,- 1053,-

-■ 50 000,- 781,- I■ ju.uww, eniaartentevanaf 11.39% mOOeliik. Il

FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉ ||ÉL I
Scharnerweg 108 Maastricht Br
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000 ■dagelijksvan 11.00- 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl. "Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F. |

„|

DE LAATSTE |
VERRASSING j

VAN HET JAAR |
Sfeerlamp in decorettekleuren: O/l Inormaal 29.95 NU £*T.~

DECORETTE GEEFT KLEUR AAN JE HUIS
Heerlen. Bongerd 19, tel. 045-713581

Brunssum, W.C. de Parel, 17, tel. 045-273266.
Hoensbroek, Kouvenderstraat 59-61, tel 045-212838.

Sittard, Limbrichterstraat 4, tel. 04490-15080
Deze aanbieding geldt tot en met 23 december 1989.

W C| 3J | E J Voor aankoop auto,

■■■■■ caravan, meubels, ■I f§l fl TC^Cfl vakantie etc.
JÏJBi Leningen vanaf

’ 5000,- - ’ 50.000,-- 36 mnd. Ook als u 71 jaar bent.
Kwijtschelding bij overlijden. .

Ook leasing auto's, zakelijk en privé. Bel ons even.
Setiakawan financieringsmij. ■Oerlesestraat 150, 5025 DO Tilburg
Tei 013-350105. Na 1700 uur 045-720755. I

| RAMEN en DEUREN""] j
rrnförn HardhOUt^^X^ |
t_3__L r-" "* _____rf^^^lJ&_^luf ____rf^^^'Mg&L^o^ Kunststof |

AHes eo aöeen uit eigen werkplaats 'DE GAAS b.v. 045-442726 1 1

Te huur gevraagd |
op korte termijn

300-500 m 2

HORECA-RUIMTE !
in de gemeente Maastricht i

met parkeerplaats
Reacties aan:

Relem, postbus 75
6130 AB Sittard |'

—.-_.-----------------—.-.^_________^_«._^____ H_._._^_H__^-__

\: KERSTKNALLERS BIJ.- i
DE SCHOENENREUS! I

- V|

_P^__PHV^__P^H_P^P^_P^V^^PVP^Wl ____r^__PV^_PV__PV^_W^Pf^__MPV^^_P^_'''V^^__P'V^P^^^HWiTiVm\TmmSlmmW^ Tm\l m\ll^tHL^Ê Wi^lMJF^Mf»7a^»-l-_-LF/-#T-^T»I-^T"iMr^---F-l «
VA i IViViMA JIvi__r1f■V_nfl IJ^IVlklvlailill AVlviifmwMwÊwê 1«1I

■_fl ,r

Sportieve fïetsmolière Trotteur pump Sportieve kuitlaars JÉ Robin Hood H SËmL k

I I 1 I _T^ _r) I I __^ _^*l n _rï yÉK7_§»3Sfeo«_ _____________
Z^/ait. I IX. jO/tZ. o i_ laHin moHf^l rript mÉ-B-i ■ l/KI Al DDIIC _k_^___L___ 'tó'-'

Modieuze instap \_l\/■ Cj """" V » 'In suède leder met gesp, op platozool. In _. Modieuze pump Madonna hoog haklaarsje _~^^^^^M& I ▼ ▼ m*»*^^
diverse modellen. Kleur zwart. Mt. 36/42. Fijne schoen, chique model in suède leder. |n suède leder met tots wk !§§. 1,

KNALPRIJS «*» Met strik garnering. Kleur zwart. Mt. 36/42. garnering. Super modisch. //S 1 J§
KNALPRIJS Kleur zwart Mt. 36/42. ML WÊÈÊÊËmI MW*^^^M\ ~7 ifijf Wk KNALPRIJS ... MMÊ Wfik v

mm *- - /._______ _si\ ,_____lÉ ______ I __________________ ,"■ au _____,! ________________ iwïïl. _£HlSPPl_____PN_H____n____ J_T
T WkMmMM» iHh^Bßm iiiH__H __R VTIH IÜI Il JÜ ISflfafl Wdß B JJ■^_____^^^^|i»i. ||ji ■! ■* _^| Il Wf 1" V^ g|

V I ____l__È£____i MMMBr _ai_Ét_l W^ Wrm * , I I fpPr Smf ' ymm Br JT i_P .'uu.» l

1_^É_ «ppr ■ Jij 9^ Hg ■ ~;,;kS; Hpr \ m I ll^LpP'|Js Ww^^^^ &siP ___F *-!__» ' _^Éfl H> !» '

I Vlotte molière I 'I " WMk*-
In suède leder met doorgeslikte zool. JHMHI #§§lI^FS Y-^^@l^^ !| Kleuren, zwart, blauw en bruin. Mt. 36/44. Hogehak pump ,ffè»>^ #f#É^^»& !°ïiSpt,eJ fi Inf^isuèdfmetLduurgamenng. ■ #fe^^AKNALPRIJS «i* I Kleur zwart. Mt. 36/42. M

f#ifF^^^P^%

Heren loafer I # ~^ 1§ |M S^^^g
In fraai suède leder met brogues motief en f u_ar._aM in-«fcr I f*>mm WÊBËËt^&m Pc^^^f

■_^. ■ f.^ ,«/-__,_/ neren loaier sf^s^^4\*s^SSverSmod^r V'°tte' Sp°rtieVe herenschoen metflos' "^|^WKNALPRIjV"' g j KNALPRIJS
6"

# ,
Am y**i - ï^ I " BEEK Makado-wmkelcentrum " Weth. Sangersstraat 57 " GELEEN Raadhuisstraat 6a

M yy^y>^^ \y± pP**" «WEERT Langstraat 52 " HEERLEN Geleenstraat 39/41
P"^ \> PPP^ " MAASTRICHT Muntstraat 29-31 " ROERMOND Steenweg 8 «SITTARD Brandstraat»

Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 30 december, zolang de voorraad strekt.

Cri____l "^^
; ._ ; , '

" Als u ons voor 12 uur Rol- i^u^^ . , s ochtends belt, staat uw !f!?L mm m nft _£. Mm
PICCOLO de volgende dag al 045"/ I 99Ö0 I

" Si^EEKa^BsaiEß^^ jn e| Limburgs Dagblad. .—____ - -^

!
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Wetten achtte hij aanvechtbaar. „Kijk maar
naar de Apartheidswetten en naar de wetten
in Duitsland ten tijde van deTweede Wereld-
oorlog."vervolgen van deze mensen, die proberen

hun principiële waarden op deze wijze naar
buiten te brengen."

Dat waren de woorden van de raadsman,
mr R.Wagemans uit Maastricht. De verdach-
te zelf las tijdens zijn laatste woord een zelf-
geschreven pleidooi voor. „Liever verant-

„In de historiewerden mensen als mijn cliënt
vaak achteraf als helden gezien. Ook in het
Oostblok zijn devervolgden van toen, de hel-
den van nu. Het is ten onrechte, dat Justitie
zoveel geld en mankracht besteed aan het

Van Betuw wil duidelijkheid over volkstuin Rode Beek

'Tuinders met rust
laten en geen disco'

VOERENDAAL - Boeren en pach-
ters met grond in het stroomgebied
Penderskoolhofweg nabij Crau-
beek zullen vóór woensdag 20 de-
cember hun contracten getekend
inleveren, waarmee zij zich ver-
plichten met de gemeente samen te
werken aan de aanpak van erosie en
wateroverlast.

fractie Algemeen Gemeenschaps-
belang stelde zelfs voor deze com-
missie ook op het karwei herinrich-
ting Ransdalerveld te zetten.

exposities

HEERLEN
Royal: The Dream Team, dag. 18.30 en
21 uur, do ook 15 uur. Rivoli: Sea of
"ove, dag. 18.15en 20.30 uur. Batman, do
'5.30 uur. Maxim: Indiana Jones and
the last crusade, dag. 18 en 20.30 uur, do
ook 15 uur. H5: De Avonden, dag. 14.3018.30en 20.45uur. K-9, dag. 19en 21 uur,
do ook 14 uur. Blind Fury, dag. 14.15
19.15 en 21.15 uur. De Kassière, dag. 14
18.45 en 21 uur. Skin Deep, dag. 19en 21uur, do ook 14 uur. Platvoet en zijn
vriendjes, wo 14 en 15.30 uur. Jungle-
book, wo 14 en 15.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Sea oflove, ma t/m do 20.30 uur.
"all Guy, mat/m do 21 uur. Parenthood,
"na t/m do 21 uur. Sec no evil, hear no

ma t/m do 21 uur. Cinema-Palace:[Je Avonden, dag. 18.15en 21.15 uur. De
Kassière, dag. 18.30 en 21.15 uur. India-
Aa Jones and the last crusade, dag. 18en
21 uur. Lumière: Veronico Cruz, dag. 20
"Ur. Yaaba, dag. 21 uur. Another wo-
ftian, dag. 22 uur.

Voor dete maken kosten hoeven de
boeren zelf niet meer dan 200 gul-
den per hectare te betalen. De rest
komt voor rekening van de gemeen-
te Voerendaal.

Alleen de PvdA-fractie zette kriti-
sche kanttekeningen bij zowel de
uitvoering als betekenis van dit
proefproject. Raadslid Meis Simons
informeerde niet alleen naar de
noodzaak om onder vier waterop-
vangpoelen ook een onderafdich-
ting te plaatsen. Bovendien wilde zij
weten of uit deze proef zal blijken
dat herinrichting van het Ransda-
lerveld overbodig is. Verder wees zij
erop dat de kosten van het Ransda-
lerveldproject (1800 ha), gemeten
naar de 1.000 gulden per ha in het
Penderskoolhofproject (42 ha), in de
miljoenen zouden lopen. „En dat
kan Voerendaal alleen niet trek-
ken."

Over de voorbereidingen voor dit
projekt is de raad van Voerendaal
zeer te spreken. Want afgelopen
maandag kreeg de commissie erosie
en wateroverlast van nagenoeg elke
raadsfractie schouderklopjes. De

gestaan," legt Van Betuw tegenstrij-
digheden bloot.

Experiment
Burgemeester Strous, net als de
raad enigszins verbaasd over de kri-
tische kanttekeningen uit de PvdA-
hoek, wilde niet te gedetailleerd in-
gaan op het project. „Het is en blijft
een experiment. Dan stel je je wat
pragmatischer op. En werkje onder
het motto: een man een man, een
woord een woord. Bovendien wil je
op redelijk korte termijn resulta-
ten."

Duidelijk was Strous wel over de
gevolgen voor het Ransdalerveld.
Herinrichting is daar wel degelijk
gewenst in de aanpak van erosie.

Verpleegkundigen
krijgen certificaat

stervensbegeleiding
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Dertien verpleeg-
kundigen van het Thuiszorgbureau
Zuijdwijk uit Landgraaf hebben
sinds gisteravond het certificaat
'stervensbegeleiding. Hiervoor
hebbenzij een post-HBO-cursus ge-
volgd aan de Hogeschool Sittard,
sector gezondheidszorgonderwijs.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM -Raadslid Paul van Betuw (Pakfractie) dringt in
een brief aan het Brunssumse college aan op duidelijkheid om-
trent de 'volkstuinperikelen' van de stichting Rode Beek. Zo-
als bekend liggen er concrete plannen het tuincomplex vol-
gend jaar op te doeken en de tuinders te verhuizen naar een
nieuw aan te leggen complex in Brunssum-Noord.

Voor het raadslid is het voorts onbe-
grijpelijk dat het college zonder de
mening van de raad te vragen en
zonder argumenten te leveren een
standpunt inneemt, dat niet in het
belang is van de meerderheid (106
van de 130) der tuinders, die op
Rode Beek willen blijven.

Overleg
„Het is allereerst betreurenswaardig
dat de stichting niet de bereidheid
toont om met de meerderheid der
tuinders tot een goede overlegsitua-
tie tekomen. Aangezien dit niet mo-
gelijk is, vraag ik het college mèt
een afvaardiging van de tuinders te
overleggen. De tuinders die willen
blijven, moeten toch rustig hun
tuintje kunnen blijven bestieren,
zonder zich aan allerlei moeilijke
voorwaarden te houden, totdat er
daadwerkelijk industrie naar het
terrein komt."

„Tijdens de laatste begrotingsverga-
dering heeft het college deraad toe-
gezegd dat de tuinders gebruik van
de Rode Beek mogen blijven ma-
ken, tot op het moment dat zich de-
finitief industrie op het terrein gaat
vestigen. In uw brief van eind no-
vember wijkt u duidelijk van dit
standpunt af. Daarin spreekt u na-
melijk van een overgangsregeling
gedurende een korte periode, ter-
wijl ookwordt gesteld dat na het ge-
reedkomen van een nieuw complex
verdere exploitatie van de volkstui-
nen op de Rode Beek niet wordt toe-

" Paul van Betuw: 'Disco
brengt ondraaglijk veel over-
last met zich mee.

Eerste succes 'Steunpunt Milieu-netwerken ' is binnen

Sterk maken voor
scheiding afval

Op de wat langere termijn wil de
stichting zich sterk maken voor
verdere scheiding van afval. Se-
cretaris Van der Poort: „Glas en
papier loopt goed. Wist u dat 65%
van het papier in Nederland her-
gebruikt wordt? Maar op het ge-
bied van verpakkingen, kunst-
stoffen en metalen valt nog een
hele hoop te doen."

Patiënten in terminale fases geven
steeds vaker de wens te kennen
thuis te willen sterven. Het eerder
genoemde Thuiszorgbureau uit
Landgraaf wil aan die behoefte vol-
doen. Aan dertien verpleegkundi-
gen werd daarom de kans geboden
de cursus te volgen, waarin veel
aandacht uitgaat naar de eigen hou-
ding en het eigen gedrag ten opzich-
te van stervende mensen.

" Hans Dirksen (l.) en Gerard van der Poort op de stormbaan van de Heerlense politie-
school.Er zijn nog veel hindernissen te nemen. Foto: fransrade

Zuijdwijk is het eerste thuiszorgbu-
reau in Limburg waarvan verpleeg-
kundigen een cursus stervensbege-
leiding aan de Hogeschool in Sit-
tard hebben gevolgd.

Geen parkeerplaats
voor invalide vrouw

Autokraker krijgt
dezelfde straf

als medeverdachte

Superdisco
Over de mogelijke vestiging van in-
dustrie heeft Van Betuw ook enkele
vragen. Zo wil hij weten hoe snel en
welke industrie er komt, welke be-
drijven al contact hebben met de ge-
meente en hoeveel arbeidsplaatsen
een en ander kan opleveren. Boven-
dien neemt Van Betuw alvast een
voorschot op een eventuele raads-
beslissing omtrent de vestiging van
een superdisco op het tuincomplex.
Zoals bekend heeft een barexploi-
tant uit Weert al bij de gemeente
aangeklopt om te vragen of een dis-
co op het terrein mogelijk is. Vol-
gens Van Betuw kan dat niet: „Het
terrein heeft de bestemming indu-
strie en de vestiging van een disco is
daarmee in strijd. Maar belangrijker
is nog dat de disco ondraaglijk veel
overlast met zich meebrengt. Ik wijs
de vestiging daarvan dan ookvan de
hand."

Van onze correspondent
DEN HAAG/SCHINVELD - Het is
een invalide vrouw uit Schinveld
niet gelukt om via een beroepspro-
cedure bij de Raad van State in het
bezit te komen van een individuele
invaliden-parkeerplaats.

Alle Heerlense politieke partijen
kregen onlangs een brief van de
stichtingom in hun (verkiezings)
programma meer aandacht te be-
steden aan het milieu. Een van
de suggesties: zorg voor meer
veilige overdekte fietsenstallin-
gen. Dirksen: „Dat zou goed kun-
nen in de parkeergarages. Voor-
deel? De mensen zijn eerder be-
reid hun auto te laten staan. De
binnenstad is gemakkelijker te
bereiken en je kunt weer op een
terrasje zitten zonder dat je ver-
gast wordt."

De brief van Van Betuw valt offi-
cieel pas vandaag in de bus van het
college. Aangenomen wordt dat het
college tijdens de raadsvergadering
deze maand op zijn vragen ant-
woord geeft.

Van onze correspondente
MAASTRICHT - Een vijftal auto-
inbraken in één nacht, was voor of-
ficier van justitie mr Van Hilten re-
den genoeg om een onvoorwaarde-
lijke gevangenisstrafvan drie maan-
den te eisen tegen een 20-jarige
Heerlenaar. Hij ging fel in op het
pleidooi van raadsman mr Beulen,
die sprak van een 'incident' en 'bal-
dadigheid.

Van der Poort: „Het Heerlens
college komt begin volgend jaar
met een voorstel om het che-
misch afval huis-aan-huis ge-
scheiden van de rest op te halen.
Na Weerts voorbeeld. Hiervoor
krijgt ieder huishouden een mi-
lieubox waar batterijen, medicij-
nen, cosmetica en verf-resten in
kunnen. De bedoeling is dat die
box dan minimaal een maal per
maand wordt opgehaald. Na-
tuurlijk was de intentie hiervoor
al eerder bij de gemeente, maar
ons aandrifigen heeft toch voor
versnelling gezorgd."

de stichting is het milieubewust
makenvan de burgers. Op iedere
positief denkbare wijze. Dit jaar
kreeg de stichting een officiële
status door een notariële acte en
zelfs werd er een eerste succesje
geboekt.

Van onze correspondent
HEERLEN - Het besef en de
zorg voor ons milieu loopt nog
steeds niet parallel met de ma-
nier waarop wij bijvoorbeeld met
ons afval omgaan. Nog steeds
wordt de vuilnisbak achteloos
gebruikt voor het dumpen van
de meest gemene stoffen die op
den duur drinkbaar grondwater
verpesten en daardoor het tot
een (te) kostbare primaire le-
vensbehoefte maakt. Hetgeen
met de nodige maatregelen ver-
meden kan worden. Door simpel
het klein huishoudelijk che-
misch afval te scheiden van de
rest. Door het voor compost te
gebruiken materiaal te separe-
ren. Of door gewoon nuchter na
te denken over alle milieubelas-
tende handelingen die we alle-
maal wel dagelijks verrichten.
Het overbodige autoritje en het
restje met verf vermengde thin-
ner dat door de gootsteen ver-
dwijnt.

Post

Vacatures opkabel bij LD-TVVan Hilten: „Er is hier maar liefst
voor ’ 2500.- schade aangericht.
Autokraken is tegenwoordig aan de
orde van de dag. Als je daar als offi-
cier eens echt werk van wil maken,
lijkt het wel of je op je achterhoofd
gevallen bent. Het gaat hier niet om
appeltjes stelen bij de boer!"

De Raad van State zegt dat de
vrouw die parkeerplaats niet krijgt
omdat zij met de auto, waarin zij
wordt vervoerd, voor de deur van
haar woning aan de Burgemeester
Bosehstraat kan worden afgezet.
Die auto moet dan wel elders gepar-
keerd worden, maar aangezien de
vrouw voor haar vervoer toch af-
hankelijk is van derden, hoeft dat
i/olgens deRaad van State geen pro-
bleem op te leveren. Voor het aan
Burgemeester Bosehstraat gelden-
de stopverbod heeft de vrouw van
het gemeentebestuur van Onder-
banken een ontheffing, zodat niets
devrouw in de weg staat om bij haar
woning te komen.

Op het bureau van de Vrijwilli-
gerscentrale aan het Van Gruns-
venplein in Heerlen wil de stich-
ting een post inrichten waar be-
langstellenden met hun vragen
over milieuzaken terecht kun-
nen.
„Wij zijn in gesprek met de cen-
trale. De bedoeling is dat er twee
maal per week iemand het bu-
reau bemand en ter plekke voor-
lichting kan geven. Maar het
doorgaan daarvan is afhankelijk
van de beschikbare vrijwilligers
die ons willen ondersteunen",
zegt Dirksen.

De Stichting Steunpunten Mi-
lieunetwerken Heerlen is een
piepjonge particuliere organisa-
tie die geleid wordt door Hans
Dirksen, in het dagelijks leven
hoofd van de politieopleidingen
in Heerlen. Secretaris is Gerard
van der Poort. Doelstelling van

Heel ver
Hetgeen netwerkvoorzitter Hans
Dirksen kan beamen. „De amb-
tenaren waren al heel ver. Maar
binnen het apparaat heb je te ma-
ken met hiërarchische verhou-
dingen en dan kan een positieve
ondersteuning van buiten wel
eens helpen. Zo werken wij:
geen negatieve acties, alleen on-
dersteunen."

Gelijke kappen
De raadsman betoogde echter dat
de medeverdachte van zijn cliënt
reeds eerder - aanzienlijk milder -was veroordeeld, namelijk tot een
voorwaardelijke celstraf plus geld-
boete. Hij pleitte voor het principe
'gelijke monniken, gelijke kappen. baan vrij

HEERLEN
Rimburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Van vuurpijl tot
'Uimteschip. Open di t/m vr en zo 13-17uur, di en vr ook 19.30-22uur. Thermen-museum, Coriovallumstraat 9. Thermen
tti badgebruiken in de Romijnse Tijd.
«m 7/1/1990, open di t/m vr 10-17 uur, za,
*o en feestdagen 14-17 uur. Stadsgale-
''j, Raadhuisplein 19. De zondeval, in-
stallatie van Edwin Janssen. Van 17/12ym 4/2, open di t/m vr 11-17 uur, za en zo'4-17 uur.

HOENSBROEK
£BN. Foto's van Rushaka Teekema.
T/rn 15/1/90, open werkdagen 9-16 uur.
JjMB,Bongerd 13. Werk van I. Sormani.

29/12, open dag. 9-16 uur. Biblio-
theek. Foto's van Piet Craenen. T/m.14/1/90. Expositie over Nienke van Hich-
JUm. T/m 31/12. Kasteel. Wintersalon1989. Foto-expositie Bond van Beder-
jandse Amateur Fotografen. T/m 31/12.fotogalerie 68. Foto's van Jean Paul*w>hner. T/m 7/1/90, open ma t/m vr 10-12
?1 13.30-17 uur, za èn zo 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
'Pomal, Kerkberg 2. Werk van Henkvan Amerom.T/m 7/1/90, open wo, do,za
j-nzo 13-17 uur, vr 13-20 uur. Raadhuis.Keramiek van Guul Jacobs, Hein Jans-en, Anneke Kockelkorn en MarliesNoordkamp. T/m 21/12, open werkda-gen 9-12 uur,ma ook 14-16uur en do ookI*l9 uur. Grand Theater, Kerkberg 4.Rekeningen van Don van der Weide.r/m 23/12.

MARGRATEN

MAASTRICHT
galerie Signature, Kapoenstraat 24.
I ermanenteexpositie van steeds wisse-lde objecten. Open wo t/m vr 13-18"ur, za 13-17 uur. Galerie Dis, Tafel-
if'raat 28. Werk van Bart Drost. T/m*/l/90, open wo t/m zo 13-18 uur. Galerie
"anda Reiff, Rechtstraat 43. Parmig-
Öani. T/m 6/1/1990, open di t/m za 13-18uUr. Bonnefantenmuseum, Dominika-
fterplein 5. Werk van Robert Mangold.r'm 28/1/90, open di t/m vr 10-17 uur, za
JJI zo 11-17 uur. Kamer van Koophan-
del, Het Bat 2. Werk van Jan Heijnen.
f/>n 15/1/1990, open tijdens kantoor-uren. Galerie Fah, Brusselsestraat 80.
Werk van Stephan Gilot, Arme Poussart
*"> Yves Piedboeuf. T/m 25/12, open vr
jm zo 13-17 uur. Artifort, St. Annalaan■f - Werk van Frits van der Zander. T/m
wl/90, open ma tm vr 9-17.30, za 10-16Hj»r. Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
"erk van Theo Wintels en Roger Schef-ers.T/m 23/12, opendi t/m za 13.30-17.30
"Ur. De blauwe olifant, St. Ser-yaasklooster. Kmer-sculpturen uitCam-bodja. T/m 23/12, open vren za 14-18uur.
Generaalshuis. Solostücke van Guusje

Noorden. T/m 2/1/90, open ma 13-16
Hur, di t/m vr 11-16 uur, za 11-14 uur. Ga-'*fie La dependance, OL Vrouweplein
~»- Openingsexpositie. Vanaf8/12, open
J'0 t/m za 12-17.30 uur. Galerie Anny
**» den Besselaar, Tafelstraat 6a. Werkan Michael van den Besselaar. T/mjwl/90, open do 13-18 uur, vr t/m zo 11-
-c° uur. Galerie Schuwirth en Van"j°orden. Grafiek van Marianne Aart-
j"l. Fons Bloemen, Armemarie hen-
'r'ksen en Rainer Negrelli. T/m 7/1,
°Ben do t/m za 14-18 uur.

galerie Keramiek, Groot Weisden 48.
perk van Natascha Rieter en Siegfried

Open di t/m zo 13-17 uur.
NIJSWILLER

Jjalerie l'Ondinique, Honterweg 5.
jjerk van Jacqueline Klinkers. T/m,JJ'l/90, open ma en vr 14-18 uur, wo 14-
-'Uuur

ULESTRATEN
galerie de Sauveur, Dorpsstraat 19-21.
Jj*fk van Thea Figee, Huub Bruis. Rie
vJ'Hissen, Berthe Rulkens, Marjo de
V>es en Jo Schoenmakers. T/m 17/12,
Pen do t/m zo 14-17 uur.

CADIER EN KEER
galerie De Keerder Kunstkamer,

10. Werk van Marli Hommel
."Maurice Brams. T/m 31/12. Open do°-20 uur, vr t/m zo 13-18 uur.

HOUTHEM-ST. GERLACH
Ilp*nk Schram Centrum, St. Gerlach 52
woto's van Jac Huth. T/m 24/12, open op
wkdagen 14-16 uur.

vaals
tyoPermolen. Van Clermontplein 11.
v aarde bewaarde, archeologische
ttii _| s'en- Permanente expositie. Kera-
Tl,e* van Joop Crompvoets, frank
2lnUnissen en peter van Veen. T/m

'l/90, open za, zo 14-17 uur.

BEEK
ty^__"gebouw> Van Sonsbeeklaan 3.
18/i/q van Mé Gorissen-Reynders. T/m"30, open tijdesn kantooruren. HEERLEN - Het Consultatiebu-

reau voor Alcohol en Drugs (CAD)
in Heerlen mag gokverslaafden
geen hulp bieden. Jaarlijks blijven
op die manier zon 150 gokkers, die
van hun verslaving af willen, in de
kou staan.

CAD moet jaarlijks
150 gokverslaafden
in kou laten staan

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

*?ntoor Heerlen,« 045-739284
JJ'n» Dragstra,
«045-710317*m'le Hollman,« 045-422345
Jlfns Rooijakkers,
«045-714876tJans Toonen, chef
«045-443316£jchard Wi||ems«04406-15890ï^ntoor Kerkrade,« 045-455506

Philippens,.5°4455-2161

Politierechter mr Hermesdorf
schorste de zitting om de officier in
de gelegenheid te stellen deze gege-
vens te verifiëren. Toen gebleken
was dat de mededader 'slechts' zes
weken voorwaardelijk plus een
geldboete van ’ 1.000 had gekregen,
gaf mrVan Hilten toe zijn eis te
moeten matigen. Hij bleef echter bij
een onvoorwaardelijke celstraf
maar herstelde zijn eis tot zes we-
ken.

Niettemin volgde de rechter de
raadsman in zijn voorstel 'gelijke
monniken, gelijke kappen' en legde
de verdachte dezelfde straf op als de
medeverdachte.

Van onze verslaggever
HEERLEN — Het Gewestelijk Ar-
beidsbureau in de Oostelije Mijn-
streek begint via de nieuwe kabel-
krant LD-TV, die vandaag voor het
eerst dekabel op gaat, met een vaca-
turerubriek. Elke zondag zullen vier
tot vijfvacatures via LD-TV bekend
worden gemaakt. Vanaf maandag
kan er dan meer informatie inge-
wonnen over de openstaande vaca-
tures bij het arbeidsbureau.
ledereen kan bij het arbeidsbureau
binnenlopen, om naar een geschikte
baan te zoeken. Nog makkelijker is
het echter om in je huiskamer via
het tv-scherm te vernemen of er va-
catures zijn. Het arbeidsbureau wil
van de mogelijkheid gebruik ma-
ken, door in samenwerking met de
kabelkrant van het Limbyrgs Dag-
blad, de vacatures bij de mensen in
Heerlen en Kerkrade thuis te bren-
gen.

Volgens F. Gillissen van het CAD is
het onmogelijk hulp te bieden.
„Dees, de staatssecretaris voor
volksgezondheid in het vorige kabi-
net, heeft uitgemaakt dat de CAD's
zich tot alcohol- en drugsproblema-
tiek moeten beperken. Het is na-
tuurlijk vreselijk dat wij mensen,
die uit zichzelf naar ons toekomen,
moeten wegsturen."

Behalve de publicaties via de kabel-
krant blijft de vacature-lijn 045-
-718855 ook in gebruik.
Al eerder experimenteerde het ar-
beidsbureau met het bekendmaken
van vacatures via de plaatselijke ka-
belkrant. Dat was in Landgraaf.

Diefstal van
sigaretten

Ruimtelijke ordening: Er wor-
den deskundige vrijwilligers, die
inzicht hebben in bestemmings-
plannen en administratieve pro-
cedures, gezocht voor het volgen
van het lokale ruimtelijke orde-
ningsbeleid en het voeren van
procedures tegen wijzigingen.
Excursies: Voor het opzetten en
begeleiden van groepsexcursies
in Zuid-Limburg worden aktieve
vrijwilligers gezocht met goede
contactuele eigenschappen, ken-
nis van de natuur en liefst enige
ervaring in dit werk.
Voor meer informatie en/of aan-
melding: Vrijwilligerscentrale
Heerlen, Burgemeester van
Grunsvenplein 2, E 045-713971.
Geopend op werkdagen van 9-12
en van 14-17 uur.

verwacht dat zij zorgdragen voor
een goede naam en imago naar
buiten toe.

MiHeulessen: Voor het bevorde-
ren van het milieubewust den-
ken van scholieren worden vrij-
willigers gezocht met een specia-
listische kennis op het gebied
van natuuren milieu. Het verzor-
gen van voorlichtingen en excur-
sies behoren tot de taken.
Welvaarts-restenwinkel: Ten
behoeve van projecten in de Der-
de Wereld worden vrijwilligers

Bosbeheer: Voor het doen van
achterstallig bosonderhoud wor-
den aktieve vrijwilligers gezocht
die enkele dagdelen per week
willen meehelpen met het ver-
richten van onderhoud, het
schoonmaken van paden en rooi-
en van bomen.

In het kader van de campagne
'vrijwilligerswerk, je beste vrije
tijd in de natuur' worden vrijwil-
ligers gevraagd voor een aantal
aktiviteiten. gezocht die in de welvaarts-res-

tenwinkel willen meehelpen met
de verkoop. Tevens wordt van
hen verwacht dat zij meehelpen
met sorteren en plaatsen. Hier-
voor worden mensen gezocht die
zwaarder tilwerk kunnen doen.
Jeugdgroep: Het WNF zoekt en-
thousiaste vrijwilligers die de
rangergroep willen gaan leiden.
De vrijwilliger moet een maal
per maand een aktiviteit organi-
seren voor jeugd van 8-16 jaar.
Mogelijke aktiviteiten: natuur-
wandeling, film, natuurbeheer.
PR-werk: Diverse natuur- en mi-
lieu-organisaties zoeken deskun-
dige vrijwilligers die de pr willen
verzorgen. Naast contacten leg-
gen met de pers wordt van hen

Vanmiddag stellen burgemeester
P. van Zeil van Heerlen en J. Mans
van Kerkrade, de kabelkrant van
het Limburgs Dagblad officieel in
werking. Dat gebeurt omstreeks
17.00 uur. LD-TV is reeds heden-
ochtend te ontvangen in de huiska-
mers te Heerlen en Kerkrade.

LANDGRAAF - Uit een sigaretten-
automaat van een café aan de Heer-
lenseweg in Schaesberg zijn giste-
ren tweehonderd pakjes sigaretten
gestolen. De buit heeft een waarde
van 850 gulden.

Het CAD probeert zoveel mogelijk
mensen door te sturen naar andere
instellingen zoals het RIAGG en
maatschappelijk werk.
Gillissen: „Die instellingen kunnen
weliswaar niets aan gokverslaving
doen, maar wél helpen bij psychi-
sche problemen of schulden."
In Nederland zijn zon 75.000 men-
sen verslaafd aan het gokken met
fruitautomaten, de zogenaamde
eenarmige bandieten.

en de sloop van enkele stokoude
overslagloodsen op het Emmater-
rein, krijgt dit gebied een verzorg-
der uiterlijk eh kan de gemeente
Brunssum de boer op om andere be-
drijven te werven.

BRUNSSUM - GS van Limburg
verlenen houthandel Gommans uit
Brunssum, nu nog gevestigd op het
Emmaterrein, een bijdrage van
tachtig mille voor bedrijfsverplaat-
sing. Gommans gaat naar nieuwe

panden op het Bouwbergterrein,
even buiten hartje Brunssum. Daar-
door kan de gemeente Brunssum
nieuwe bedrijven aantrekken voor
vestiging op het Emmaterrein.
Door het verdwijnen van Gommans

Tachtig mille voor verhuizing van Gommans

woord ongehoorzaam, dan onverantwoord
gehoorzaam," luidde de titel. Het militair ma-
terieel noemde hij 'anti-eigendom', omdat
het de bedoeling had mensen te doden, leven
te vernielen.

Vredesactivist
veroordeeld door

politierechter

Van onze verslaggever
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bioscopen Van onze correspondente
MAASTRICHT - Voor het beschilderen van
legervoertuigen en kazernes met 'Stop wa-
pentuig', 'Militairisme is moord' en soortge-
lijke leuzen, stond gistereneen 31-jarige vre-
desactivist uit Heerlen terecht.
De verdachte had meervan dergelijkeactivi-
teiten opzijn strafblad staan. Nu ging het on-
der meer om een actie op het terrein van de
Afcent in Hoensbroek, in september vorig
jaar.

Zij legde de verdachte twee wekenvoorwaar-
delijke celstraf op.

Politierechter mrKoopmans-Oyen toonde
begrip, maar vond toch dat democratisch tot
stand gekomen afspraken niet op deze wijze
geschonden dienen te worden.

Raad eens met
aanpak erosie

Penderskoolhof

oostelijke mijnstreek
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LIQUIDATIEVERKOOP
van een collectie korte en lange bontmantels

3 dagen in Motel Heerlen
'n Collectie om niet te geloven die wij u
aanbieden tegen 30-40-50% kortingen.

'n Voorbeeld: lamsjasje van ’ 895,- nu f 495,-.
Inruil van oude bontmantel mogelijk.

Waar:
Motel Heerlen, Terworm 10.

Wanneer:
donderdag 14 december van 14-21 uur

vrijdag 15 december van 12-18 uur
zaterdag 16 december van 10-16 uur

COMBI Z I J LST R A
FOTO «VIDEO "AUDIO

I ■__^w„_ ■ ■„___ fpl "-.__ I
N I E UW ! | rniiwr-» fjj

COMBI ;t"^____^_9E_______E____9 _S!«=t I I __V _> ■
UyWCC KTAtMG I fT\A, SHH|
UOGIUJM OA ■ _______

-""^" I I ' Zm-_f4_D3E_____H^^^m:ir P
DE PANASONIC 2000 COMPACTCAMERA. 1^
HET BEELD IS IN DE AANBIEDING, HET GELUID KRIJGT U TIJDELIJK GRATIS. Panasonic brengt
eenfantastische compactcamera op de markt: de Panasonic 2000. Heett een traploze zoom-
lens (van 38 mm groothoek, via 55 mm standaard tot80 mm tele) en een macro instelling voor
dichtbij-opnamen Bij aankoop van dePanasonic 2000,krijgt u tijdelijk f*f\^\een Panasonic RF 422 FM/AM stereo-radio t.w.v. 69- kado! f^^l __■

J^ Z I J L S T R A
M Jk Saroleastraat 60, Heerlen.
m W En natuurlijk: uw kleurenfoto's

in 1 uur met de kwaliteit
van de vakman.

CQ COMPUTERS G|3 I
PC/KT AT2B6 386SX

Basisconfiguratie inkl. floppydiskdrive en toetsenbord, excl. Monitor.
Floppydiskdrive 10,-. Monitor + videkaart va. 15,-. harddisk va. 30,-.
Printer va. 25,-. Maandprijzen excl. BTW Bel of schrijf:

GQ Gmmmm\
COMPUTERS

GEO is een gedeponeerd handelsmerk van deKoninklijke Borsumij Wehry-groep

dames- en herentruien " moderne herenhemden -jeans,pantalons en jacks" trainings- en
joggingpakken H

I keus uit meer dan 15 dessins #U KI
I geen 129,50 maar ■ WjWÜ 1

DAMESJAPONNEN nnI maten 38 tm 54 MM — II geen 159.50maar WWJ J

■ GRÖTÊcÖüïcTiniE!!^^
I maten 46 t/m 60 9QU
I lengteen kwartmaten, geen 495-maar fcvWj"" H| HERENKOLBERTS QQ _
I alle maten, geen 149,-maar ww j

BIJPASSENDE PANTALON 46-60 CQI lengteen kwartmaten WW j"

I Als Pom v.d. Bergh kndo's geeft, I
I weet u hoe laat het is. I
I ft^L ____■ O KUUO JF^\ """" s \i_B11E 9 N/ 34] B een PHILIPS wandklok bij f 9 3]■
■\v \ 7/ elkeaanko°D vanaf 499ï % o \ ,Jm

[^^ _^K_j^^Bfc^^»^^Mßs____E_s_k ____________B_ft___i_SI^i_ii" iII £?^f"^i BCSs»--d_____>______É_M___t________i II ■ ■ ■ ~^«i

J 3SVJ M33SpPS!_S Mmf^ Philips dubbeldeck radio- L/*__^^i--5 ________HÉ__l___________________H___i____________K_SZ^sv ___W^T_TiTÏ_HjL__i_B__i__lÉl i^__^_3_3E!Hiliii3B t_B _«■_.____ __■__»

ff H»r êSS-Baagg recorder D 8278 ]l Jl
SwJS HL/!) « ÉÈ^S^^MÏ Philips 36 «II HiFi IOSSe FM, LG, MG en KG. Twee cassettedecks 3 """^nS_

11^ M ISsa__—l_-_a_iÜl komponenten-systeem FP 772 met kopieermogelijkheid. DubbeleI gßSgSagg r^Tale tuner FT 77ZÜ^teT speelduur en versneld overspelen. F^PS MeureirteleWlSie

I PhiliDS StereO-mUZiekSySteem FA 773 (2 x3OW). Dubbel cassette- 3-Bands graphic equalizer. 27 (E 3591/108
S Mer """'■"»""■» Philips HiFi-SVSteemkombinatie deck FC 780. CD-speler CD 780. Pla- Afneembare luid- a%—f* Met 70 cm/110° 'FSQ' Hißri-beeldbuis. I

I Ll2B_> moTrn ti.nlo> CTM HBS tenspeler FP 772. Twee maal boxen sprekerboxen met elk mW_|||B 40 Voorkeurzenders. Afstands-I Radio met FM, MG en LG, versterker mei wipeier am ijoj
LSB 385 (3-weg 50/90 W). Het geheel luidsprekers éLmmfmWM bediening en teletekst. Geschikt voor

I van 2xlo W met 3-bands graphic Bestaande uit: Digitale radio met FM en comp|eet met 2000 karakters
__

AAI equalizer, dubbel cassettedeck met MG en 12 voorkeurzenders. Versterker afsta ndsbediening QQQ (80 x 25) (RGB).6 W^ CQQ.I kopiëren op normale of hoge snelheid met 2x4OW en 2 x 5-bands graphic RC 772 WWw^^Z PhiliOS compact diSC/radiO- muziekvermogen. I«#i77al|en platenspeler. Met 4*^mm equalizer. Dubbel cassettedeck met SS£S»MQiI twee luidsprekerboxen 7DQ- o.a. high speed dubbing en continuous rewraer ha o_ta*

I (2-weg). W Play. Dolby B. Semi-automatische Programmeerbare CD-speler. Digitale [
platenspeler. Afstandsbediening. Met s^^g radio met FM'stereo' LG' MG en KG en

I n___i__» ~_>.„__ ___._«__»__._.<*___>___ Phll|PS programmeerbare CD-speler r;»~ K>N!9t "^r'l SÜ 24 voorkeurzenders. 2x 7 W piekver-I PJjjjjPS stereo-muzieKsysteem CD 480 en twee -. - lillll m°een via 2x 2 luidsprekers. 3-Bands leleTelisïl!I F 1385 Philips 3-weg lAQQ___ tl S_Ppt I lil^llSiilll equalizer. Dynamic bass boost.
| Kombinatie van digitale radio met FM, luidsprekerboxen. 1T771 É nüffi Dubbel cassettedeck. Ingebouwde ?rtï'\ïl\ lf| LG, MG en 24 voorkeurzenders, | KsÊÈ ||iiifiH mikrofoon- mmm mm ' -*J -»«"-»-f I J
I versterker van 2xloW met 5-bands | IHg 'lIH Net"en batteriJ" 599" ■ ~~ — Il

B_9R_l! "Wft--- "^~m~~^^»J t__y_l_i-_il j_fe_>, Onsereen display. Stereo-versterker

rT T"| | l_l S&ttK exposed dome middentonen-en een tekstpagina's. 60 Voorkeurzenders. I.
ILf "^^ ~y^ -J I 1 jffW exposed soft-dome hogetonenluid- PmlipS_S__ml_ne HU VHS-VldeO- Met CTI, sleeptimer en elektronisch p■ -=7^= S^^i—. IB^B^l|Bl spreker. Bereik 30-20.000 Hz. Beveili- recorder VR 6185/01 slot. Afstandsbediening ook m^I HIPS jgaj^ W gmg tegen overbelasting. Belastbaar Automatische frontlader. Geschikt als geschiktvoor .■ ****** Bij,

-ILLL'iiliSiilS^Sl kontinu/muziek |%ftO videotuner. VPS-voorbereid. Versneld teletekst en IXMQ.IBPhilips midi HiFi-kombinatie 80/i3ow. Züüa vooruit (7x) en acnteruit (7x)-ook 3 x vldeorecorden m%99 9mM
MP F 240 versneld vooruit via afstandsbediening,

I a^gg ■HNMiiiMÉi ''J^j^^^ Bestaande uit digitale tuner met 20 stilstaanden stap-voor-stap. 4Pro- fZ.y -\W V^^SMMmMmmFlr^ voorkeurzenders, versterker met 2 x Philips luidsprekerbox FB 275 gramma's tot 31 dagen vooruit te pro ... Ijl
' .. ' 40 W vermogen, dubbel autoreverse Basreflex 2-weg, 18 cm lagetonen- grammeren, wekeli|ks en dageh|ks. f; maTChIII y lil ,JB

I Dhilins midi rnmnart disc- cassettedeck, CD-speler, twee 3-weg en een dome hogetonenluidspreker. Afstandsbediening ****** §■ w"/" rHSSSSrI; basreflex luid- ..,***** Bereik 46-20.000 Hz. Beveiliging met LCD-display. QQQ- Q I STEREO HIR ILII StereokOmbinatie FCD 285 sprekerboxen en ijlQQ- tegen overbelasting. Belastbaarheid [ STEREO HIR |II ■I Digitale radio met FM, LG en MG en 18 afstandsbediening. Iv__# «r■ kontinu/muziek mmmM* B_pl__________lc_bll| voorkeurzenders, versterker met 40/80 W. QQ___ I m _ JiU^ja| 2x20 W vermogen en 5-bands graphic Per stuk 77a Dkiii.» u»4,__i___<_ ,___.___.<_ urn *"M |^^=rß______________^T3iWn^lï| equalizer, dubbel cassettedeck met „_. „._.. . PjHljpS MatChline Slimline HIFI- J 'J^üj ■PnTl^«_l_Vl>| hghspeed dubbngen continuous Philips midi HiFi-kombinatie stereo HQ VHS-yideorecorder __ \^>^^ I
I play, semi automatische platenspeler F 260 Philips midi luidsprekerbox VR 6975/01RPjMjjPS MatChline ■';.
len programmeerbare CD-speler met Bestaande uit digitale tuner met 29 FB 363 Automatische frontlader. Met 3 video- HiFi-StereO kleurentelevisie ■
I geheugen voor 20 voorkeurzenders, versterker met 2 x Basreflex 2-weg; 18 cm lagetonen- en koppen. Voorprogrammering van 24 CE 7574/30R■ i.<I nummers. Inklusief mmg-g* 60 W vermogen, dubbel autoreverse een cone hogetonenluidspreker.Bereik 8 programma's. Het mooiste van Philips. Matchline HIFI-|
I 2-weg luid- IUUa cassettedeck, CD-speler, twee 3-weg 60-20.000 Hz. 8 Ohm. __a^^ Afstandsbediening iCDQ. stereo TV met een beeldbuis van■ sprekersysteem. I'^l basreflex luid- M^ÊmÊm Belastbaar kontinu/muziek f%M m met LCD-display. I«I7_#I 63 cm, makkelijk te bedienen teletekst, |

sprekerboxen en |i|lllla 30/50 W. per stuk f «r» 2x40W geluid en afstandsbediening. I I.;
IjgyjffyVS 1" -Tji afstandsbediening. IV##l Een juweeltje _ _
■Vil^É .r aL-ILiJB om naar V'IQQ"

lIGSË^ B 3f Philips compact disc-speler

-W^ ir^nseerd ladesysteem. Digitale PÜJÜPS ttHdePl COBgOSOjgj; kü^HHi \\ Jmdikatie van maximaal 99 nummers. machine D 8678 y«LHHßa__________Ba_a_B»
I Dhilinc mirii ■ dier Programmeren van maximaal 20 AM/FM stereo-radiorecorder. 2xlo W. Philips Space Cube 40igimpaimwi wnipanibi«- nummer s Drievoudige zoeksnelheid FM, LG en MG 12 Voorkeurzenders =j^nêtron nUH 610 Philips draagbare kleuren-I StereokombinatieF(D39o FTD-display voor mm mm mm Twee cassettedecks Dubbele speel f"MW""' . ïiüwiÖMÏCN2OÖÏ7ÏÖB"I Digitale radio met FM, LG en MG en tijd-en nummer- iQQ. duur en versneld overspelen. Nuttig vermogen 650 W. Roterende „l" ■120voorkeurzenders, versterker van mdikatie 377? 5-Bands graphic equalizer. Afneembare energieverdeler. Tijdklok tot 60 mm. Met 37 cm/90 donker getinte,
I 2x40 Wmet 5-bands graphic equali- _. luidsprekerboxen met elk twee Aparte ontdooistand. Energie traploos m-hne, QS, Hißri-beeldbuis.
I zer, dubbel cassettedeck met o.a. high Met afstandsbediening 449 s luidsprekers. «»_o*_ffc regelbaar.

_
g\g% 40 Voorkeurzenders. mg%o%I speed dubbmg en continuous play en Net-, batterij- xQQ- met A9- 1Wmuziekfrm°een- Aüü-II CD-speler met o.a. shuffle play en Met FTS 499 r en akkuvoedmg. «J77a kookboek. ~W^^m On screen display. T^^«|I introscan. Kompleet met luidspreker-

Sndwseg) *CENTRALE VERWARMING - VR en HR-ketels ■ alle merken A * ot 50% «an de winkelwaarde
I bediening. WP—^T—M] ■ ■1 7 ■ 1 ■ «1 lil 1 I T _ill ____■ f 24.50 kontant.: I »: I -M :(r] :l_^___________iii_______________l

_ Als u ons voor 12 uur D ■ |
~l LimburgsDagblad H___C £ A IêmU r\\(\AalaC 's ochtends belt, staat uw _____fC_TI

l^| |J|UwUIU w PICCOLO de volgende dag al HA** TIOOAA,_——■ in het Limburgs Dagblad. w"tw»-# l77gg J
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# Gerard
Kernkers
piekerend over
zijn toekomst.

ACCRA - Bij een voetbalwedstrijd
in Accra zijn zondag vier doden en'
39 gewonden gevallen toen er pa-
niek uitbrak nadat er bij een roof-
overval schoten waren gelost. Dat
heeft het nationale persbureau van
Ghana bekend gemaakt. Bij een
duel voor de eerste divisie in Kuma-
si, 270 kilometer ten noorden van
Accra, wildeeen dievenbende de re-
cette stelen. Toen een politieman
met traangas op de gangsters schoot
ontstond paniek op de tribunes,
waarbij veel mensen tegen de hek-
ken werden gedrukt. Van de 43 be-
zoekers, die, voornamelijkmet inge-
drukte borstkas en gebroken lede-
maten, naar een ziekenhuis werden
gebracht, overleden er vier.

Paniek bij voetbalroof: vier dodenKemkers 'ijsvrij'
All-rounder beleeft geen plezier op de schaatsbaan

Plomp te gast
bij Feyenoord

BOCHUM - Gerrit Plomp neemt
deel aan het trainingskamp, dat
Feyenoord van 2 tot 8 januari in
Marbella (Spa) betrekt. Ger Lagen-
dijk, op zoek naar versterking voor
de Rotterdamse ploeg, verklaarde
dinsdag in een uitzending van Vero-
nica Sportradio dat het bestuur vaa
VfL Bochum hiervoor toestemming
heeft gegeven.

Bochum nam Plomp bij het begin
van dit seizoen overvan FC Utrecht.
De 26-jarige verdediger speelde
nauwelijks in de Bondsrepubliek.
Onder meer als gevolg van een trai-
nerswissel kwam hij niet veel ver-
der dan dereserve-bank. Plomp zelf
heeft wel oren naar een vertrek bij
de club, waar een andere Nederlan-
der, Rob Reekers, overigenswel we-
kelijks tot de basis behoort.
Plomp is bij Feyenoord niet de eni-
ge kandidaat. Ook Rutjes van KV
Mechelen is in beeld bij de Rotter-
dammers. De international twijfelt
echter sterk of hij na bijna vijfjaar
België wil verlaten.

HAAG - JoaoHavelange
er vast van overtuigd dat

.j^dalisme bij het komende
om het wereldkam-

pioenschap voorkomen, dan
p beteugeld zal kunnen wor-

De voorzitter van de in-
voetbalfederatie,

£ Nederland ter gelegenheid
**! het honderd-jarig bestaanS& de KNVB, verkondigde
rj overtuiging tijdens eenrsconferentie.
J)eFIFA heeft nooit moeilijk-en met Engeland gehad.
* Engelse waren deelnemer

«Spanje en in Mexico, er is
gebeurd. Wij hebben de

felsen ook niet „verban-J^1" naar Sardinië. Het orga-
ratiecomité heeft de sugges-
? gedaan, mede op verzoek
?* de Britse minister van?0rtzaken, Engeland als

in te delen in
*gliari.

Van onze sportredactie
AMERSFOORT - Gerard Kernkers heeft zichzelf in samen-
spraak met zijn coach Ab Krook een 'ijsverbod' opgelegd. De
tobbende Drent doet sinds vier dagen aan fiets-, kracht- en
skeelertraining. Bezoek aan een schaatsbaan is tot aanstaande
maandag taboe. Op die manier hoopt Kernkers afstand te kun-
nen nemen van de problematiek rond zijn instabiele rechter-
been, die hem alleplezier in zijn sport heeft ontnomen en pres-
teren onmogelijk maakt.

kernploeg zich een week voor op de
NK afstanden en EK. Het trainings-
kamp wordt daarna tot de 30ste de-
cember voortgezet in Inzell.

„Schaatsen is momenteel een crime
voor me. Ik geniet er niet van", al-
dus de 22-jarige allrounder, die de
laatste tijd zelfs door handopleggers
wordt gebeld om hem uit de put te
halen. Kernkers, die zich afgelopen
weekeinde afmeldde voor de World
Cup in het Noorse Skiën, reist aan-
staande zondag wel af naar Collal-
bo. In de Italiaanse plaats bereidt de

Oscar voor Leo
OSLO - Leo Visser is in Oslo
als tweede geëindigd in een
wedstrijd over 5000 meter, die
ter ere van hemzelf werd ge-
houden. Visser, die zijn studie
voor piloot dit jaar belangrijker
vindt dan schaatsen in de top,
moest bijna dertien seconden
toegeven op de Noor Johann
Olav Koss: 7.22,30 om 7.09,76.
Visser was in Oslo om zijn
schaats-Oscar op te halen. Hij
kreeg de prijs, die een keer per
jaar wordt uitgereikt, voor de
wereldtitel die hij begin dit jaar
in de Noorse hoofdstad behaal-
de.

Limburgs Dagblad
Woensdag 13 december 1989 " 23

Daags na aankomst in Collalbo her-
vat Kernkers de ijstraining. „Hope-
lijkkeert daar het plezier terug. Dat
heeft nu de prioriteit. Ik ga met een
andere intentie naar Italië dan de
overige kernploeg-schaatsers. Zij
zijn met de komende wedstrijden
bezig, ik niet. In Collalbo en Inzell
hoop ik er weer 10l in te krijgen.
Mocht dat niet lukken, danheeft het
weinig zin om aan een NK afstan-
den of EK mee te doen. Vind ik
daarentegen de ontspanning in mijn
slag terug, dan denk ik, dat ik op
korte termijn weer met de wereld-
top kan meedoen".

Prioriteit

'Eindronden leveren zelden moeilijkheden op'

Ab Krook beaamt, dat zijn 'papie-
ren' kopman in de huidige situatie
weinig kan uitrichten op het Euro-
pees Kampioenschap. Krook gister-
middag op de speciaal belegde pers-
conferentie in Amersfoort: „Als hij
op korte termijn niet terugkomt op
zijn normale niveau, heeft hij op een
EK weinig te zoeken". De NK af-
standen, begin januari in Heeren-
veen, gelden als selectie voor het
EK, eveneens in Thialf. Mocht Ker-
nkers afzien van de NK, maar daarna
plots de geest krijgen, dan bestaat
de kans, dat hij alsnog wordt aange-
wezen voor de Europese titelstrijd
in Heerenveen. Krook: „De deur
gaat ook na het NK afstanden niet
helemaal dicht. Als Kernkers als een
jonge God gaat rijden, dan mag hij
van mij naar het Europees kam-
pioenschap".Havelange verwacht geen supportersrellen
Kernkers' problemen, die aan het

licht kwamen tijdens de voor hem
blamerende World Cup-wedstrijden
in West-Berlijn en Den Haag, zijn
niet van vandaag of gisteren. Hij
tobt al vanaf begin oktober, toen de
kernploeg in Inzell voor het eerst in
dit seizoen op het ijsstapte, met zijn
onwillige rechterbeen. Sinds die
tijd heeft Kernkers' schaats steeds
de neiging om rechtsaf te slaan in
plaats van recht door te glijden,
waardoor het ijzer zich tegen de wil
van de bestuurder in noordwestelij-
ke richting voortbeweegt en over
het ijs schraapt. Krook: „Het pro-
bleem is sinds oktober steeds erger
geworden".
In eerste instantie werd aan 'mate-

riaalpech' gedacht of een schaats-
technisch euvel. Allerlei deskundi-
gen van fabrikant Viking tot Jan
Bols hebben zich over de rechter-
schaats van de Eeldenaar gebogen
zonder het onverklaarbare pro-
bleem te kunnen oplossen. Ker-
nkers gaat er dan ook van uit, dat het
materiaal niet de oorzaak is van zijn
problemen.

In Collalbo en Inzell gaat 's werelds
tweede allrounder (achter Leo Vis-
ser) 'op zoek naar de oude Gerard
Kernkers', zoals hij zelf omschrijft.
Zo lang die onvindbaar blijft, is het
onzeker, hoe Kernkers' sportieve
toekomst er op korte termijn uitziet.

OOST-BERLIJN - De leiding van
de Oostduitse sportfederatie DTSB
(Deutsche Turn- und Sport Bund),
aangevoerd door voorzitter Klaus
Eichler, heeft dinsdag tijdens een
vergadering in Kienbaum ontslag
genomen. Dat heeft het Oostduitse
persbureau ADN bekend gemaakt.
Eichler verklaarde dat het bestuur
de consequenties trekt uit „de be-
staande problemen." Hij gaf toe dat
er „fouten zijn gemaakt" en dat het
bestuur „willekeurig heeft beschikt
over de gelden" gedurende een aan-
tal jaren. Dat gebeurde zonder de
vergadering, die de basis van de fe-
deratie vormt, te raadplegen.

DDR: zuivering
top sportbond

Roda begint met
zelfde opstelling

VENRAY - Roda JC begint vanavond om 19.30 uur met dezelfde opstel-
ling aan het KNVB-bekerduel tegen amateurhoofdklasser Venray als af-
gelopenzondag. Dat betekent dat ook HenkFraser nog van de partij is. De
voorstopper van Roda zal morgenochtend pas in het ziekenhuis in Gel-
drop worden opgenomen om te worden geholpen aan de liesbreuk. René
Hofman is net als zondag, de partij werd toen wegens mist gestaakt, niet
present. Hofman moet vanwege een schorsing aan de kant blijven.

De opstelling van Roda JC is: Bolesta, Verhagen. Diliberto, Fraser. Hanssen. Broeders.
Trost, Groenendijk. Van Loen. Blattler en Van de Luer. Wisselspelers: Smits, Haan. Sen-
den en V.d.Waart.

GÖTTINGEN - Voor de Oranje-ta-
feltennissers, die gisteravond in ac-
tie kwamen voor de strijd in de Su-
perliga, waren er dit keer geen prij-
zen weg gelegd. De koploper ver-
speelde in Göttingen tegen de
Bondsrepubliek eerst een voor-
sprongvan 2-0 en stondna de zeven-
de en beslissende partij zelfs met
lege handen, 3-4. De punten van Ne-
derland kwamen op naam van Hal-
dan (twee) en Heister.

Tafeltennisteam met legen handen

Groningen-praeses Weide treedt af

Robert Vunderink geeft sprintles
ALKMAAR - Robert Vunderink
schreef gisteren op indrukwekken-
de wijze de tweede etappe van de
Heineken-zesdaagse op zijn naam.
In Alkmaar had hij net als een dag
eerder in Den Haag een verwoesten-
de eindsprint in de benen.

GRONINGEN -Klaas Weide heeft dinsdagavond op een bestuursverga-
dering bekendgemaakt op te stappen als voorzitter van FC Groningen. Hij
was bij de eredivisieclub op 14 april van dit jaar in functie getreden. Wei-
de, tevens burgemeester van Haren, kan het werk in het voetbal niet com-
bineren met zijn dagelijkse activiteiten in het gemeentehuis. Guus Spier,
vice-voorzitter van Groningen, zal zijn functie nu tijdelijk overnemen.
Spier heeft niet de ambitie definitiefvoorzitter te worden." Voetbalbonzen poseren tijdens receptie van de honderdjarige KNVB. V.l.n.r. KNVB-voorzit-

ter Jo van Marie, UEFA-president Jacques George, Fifa-president Joao Havelange, KNVB-vice-
voorzitter Marten Kastermans en de voorzitter van het sectiebestuur Maarten van Rooijen.

Toshack moet wijken

Ervaring
«ervaring leert trouwens dat bij
J^onden van een toernooi om het
Ce'dkampioenschap zelden
l^ilijkheden zijn. Ik hebvier toer-
Ip'en meegemaakt. In Argentinië
gftond een feitelijke oorlogssitua-
C'Spanje had zijn moeilijkheden
E? de ETA, Mexico was nog aan

van een aardbevings-
J^P. maar de evenementen zijn

wezenlijke moeilijkheden
%pen ."

Van onze sportredactie

Klassement na twee dagen: 1. Vunderink
51,2 punten, 2. Van der Pauw 41, 3. Stam 38.
4. Kleine 36. 5. Kramer, Schalij 35. 7. Botsj-
karjov. Van Kempen 33.

Uitslag: 1. Vunderink. 2. Kleine, 3. Botsj-
karjov. 4. Schalij. 5. Stam, 6. Van der Pauw,
7. Evert van Benthem. 8. Cazemier, 9. Mar-
reiros. 10. Kromkamp.

Fifa

Geesink geen
NOC-voorzitter

DEN HAAG -Anton Geesink wordt
vrijwel zeker geen voorzitter van
het Nederlands Olympisch Comité.
Volgens ad interim-voorzitter Koos
Idenburg is die functie nauwelijks
te combineren met Geesinks lid-
maatschap van het lOC. Geesink
stelde zich onlangs beschikbaar de
voorzittershamer van het NOC te
gaan hanteren.

van Gullit weegt zwaar, maar de
selectie moet nu in staat worden
geacht dit op te vangen. Als top-
voetballers als Van Basten. Rijk-
aard, Baresi en Ancelotti ter
compensatie iets harder werken,
moet Tokyo een Milan op zijn
best te zien kunnen krijgen."

van Mendoza voor het volgende
seizoen.

Test Wegerle

" LONDON - Bondscoach Bob-
by Robson wil de aanvaller Roy
Wegerle een kans geven in de na-
tionale reserve-ploeg van Enge-
land. Robson ziet in de speler
van Queens Park Rangers een se-
rieuze kandidaat voor een plaats
in de selectie bij de eindronde
van het toernooi om het wereld-
kampioenschap voetbal, vol-
gend jaar in Italië.

AC Milan fit
" TOKYO - AC Milan is fit in
Tokyo gearriveerd, waar de
ploeg zondag in de strijd om de
Wereldbeker Nacional Medellin
uit Colombia ontmoet. Na een
reis van ruim twaalf uur dirigeer-
de trainer Sacchi zijn spelers on-
middellijk naar het trainings-
veld, alvorens er in het hotel ge-
rust kon worden. Volgens de
oefenmeester hadden de voet-
ballers de vermoeiende trip goed
doorstaan.

MADRID - De dagen van
de Welshman John B. Tos-
hack als trainer van Real
Madrid zijn geteld. Volgens
hetSpaanse dagblad El Pais
heeft de president van Real,
Ramon Mendoza, Toshack
maandag laten weten, dat
hij het huidige seizoen kan
afmaken, maar dat hij zijn
contract, dat nog een jaar
langer loopt, niet hoeft uit te
dienen.

£"'evroeg met zestien deelnemers
L^edstrijden, dat is nog steeds zo.
ljuer land ontvangt voor iedere ge-
ta^'de wedstrijd een garantie van
L-000 dollar(rond éen miljoen gul-
C'- Landen die de groepswedstrij-
ifcL overleven, hebben toch de(Lerheid van anderhalf miljoen
\ar. Toen ik voorzitter van de
te^liaanse bond was, veroverden
Hd wereldtitel in 1970 in zeven
C^Wjden. Onze financiële belo-

'6 bedroeg 600.000 dollar.

f de eindronde van een wereld-'^ooi. Het leidt er toe dat in Ita-
|!'tet als in Mexico, ruim twee we-
r rrioet worden gevoetbald om?hts acht landen te elimineren.
|/ elange vindt het desondanks? goede formule. „De weg naar de

I
Im fIFa hanteert de politiek datL* de kleinere voetballanden eens moeten hebben deel te nemen

AC Milan rekent in Tokyo op Ba-
resi, hersteld van een armbreuk,
en Ancelotti, die afgelopen zon-
dag een sterke rentree maakte in
de competitie. Volgens Sacchi is
zijn ploeg daarmee op nagenoeg
volle sterkte. „Het ontbreken

Ook de Westduitse middenvel-
der Schuster, die eveneens nog
een contract van een jaarbij Real
heeft, kan voortijdig naar een
nieuwe club moeten uitkijken en
hetzelfde geldt voor de Spaanse
vedette Michel en de Argentijnse
back Oscar Ruggeri.

Wegerle verruilde maandag Lu-
ton Town voor Queens Park
Rangers. Met de overgang was
een bedrag van 3,5 miljoen gul-
den gemoeid. Gelijkertijd maak-
te de speler bekend bij de we-
reldtitelstrijd voor de Verenigde
Staten te willen uitkomen. Ge-
zien zijn achtergrond - Ameri-
kaanse vrouw, Schotse moeder,
Westduitse vader, Engels staats-
burger - kan de oorspronkelijke
Zuidafrikaan vijf nationaliteiten
verkrijgen.

Paulo voetballen in hun geboor-
teland.

Mendoza, die zich meestal bij
Real op de achtergrond houdt en
er een voorstander van is de vuile
was van de club binnen te hou-
den, riep maandag Toshack,
Ruggeri, Schuster en aanvoerder
Augustin op het matje. Toshack
kreeg te horen dat het uit moet
zijn met zijn vetes met zowel de
pers als een aantal spelers en El
Pais concludeert hieruit, dat de
eigenzinnige Welshman beter op
zoek kan gaan naar een nieuwe
club. Ruggeri kreeg ook een be-
risping en een boete voor zijn ge-
drag tegenover een journalist,
terwijl Schuster werd verteld,
dat hij niet past in de plannen

" Marco van Basten na de supercup met AC op jachtnaar
de wereldbeker.

DFB-beker

Volgens Idenburg stelt het NOC pas
tijdens de voorjaarsvergadering van
eind mei zijn kandidaat, waarna an-
deren met tegenkandidaten kunnen
komen. Momenteel worden ge-
sprekken met verschillende gega-
digden gevoerd, onder wie de 59-ja-
rige Geurt Rahusen uit Bentveld.
Het afwijzen van Geesink heeft
niets te maken met diens persoon.
„Integendeel", zegt Idenburg. „Het
lijkt ons alleen niet verstandig de
functie van NOC-voorzitter te com-
bineren met de intensieve manier
waarop Geesink zijn lOC-lidmaat-
schap vervult. De kans dat Geesink
onze voorzitter wordt is niet groot."

|ijr 'IFA is geen organisatie van
fc £Pa of Zuid-Amerika, maar van
hrjj wereld. Daarmee moeten
fc.tekenen. Het is denkbaar dat in
(Opkomst de andere continenten
jttj. *ans op meer vertegenwoordi-
gt Maar zij zullen het
j% Ze'f moeten aantonen. Het is
\).k 0t nu toe' niet Selukt bÜ bij-
Vbeeld de Olympische Spelen,
fa / de sterkste voetballanden niet
Poh ? kleinere wel hun beste spelers
fê^en inzetten.
fyj begeven dat sommige nummers
k 0 2'ch niet kunnen kwalificerenK* .de volgende ronde en andere
%j ls niet onredelijk. De indeling
■^H de groepen voor Italië is vol-
-0& ? een eerlijke schaal gebeurd en

öasi s daarvan kan gesteld wor-
V, de kwaliteit in de groepen

BeÜjkbaar is."

Prognose
computer

ROME - Een dag na de WK-
loting liet een Italiaans com-
puterbedrijf alle wedstrijden
spelen via de computer. De fi-
nale werd Engeland-Brazilië.
Nederland werdin de kwartfi-
nale uitgeschakeld door gast-
land Italië. Het werd 2-0 door
twee treffers van Vialli.

" RIO DE JANEIRO- De Brazi-
liaanse bondscoach Sebastiao
Lazaroni heeft de namen van zes-
tien spelers bekend gemaakt
voor de vriendschappelijke in-

Brazilië

terland op 20 december in de
Kuip tegen Nederland. De
KNVB viert met die wedstrijd
het honderdjarig bestaan. Opval-
lend is, dat dertien van de zestien
geselecteerden in Europa hun
brood verdienen. Onder hen ster-
ren als Careca, Mozer, Alemao en
Romario. Alleen de doelmannen
Taffarel en Zé Carlos en nieuwe-
ling Dida van Palmeiras Sao

Selectie: Doel: Taffarel (Porto Alegre)
en Zé Carlos (Flamengoi. Veld: Aldair
en Valdo(Benfica Lissabon). Alemao en
Careca (Napoli), Dida (Palmeiras Sao
Paulo). Dunga .Fiorentina), Geovani
(Bologna). Jorginho (Leverkusen). Julio
Cesar (Montpellier), Mozer (Olympiyue
Marseille), Romario (PSV). Silas (mo-
menteel zonder club). Branco (FC Por-
to) en Muller (Torino). Werder Bremen-Vfß Stuttgart 3-0

XC Kaïserslautern-Dusseldorf 3^l
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Gelijkspel
Fortuna 2

GELEEN - Fortuna 2 kwam tegen
RBC 2 niet verder dan een gelijk-
spel: 1-1, welke stand reeds bij de
rust was bereikt.

Winst Miniware na matig spel
De zes bestuursleden, die opstap-
ten, zijn de heren Grillo, Gordijn,
Van Opstal, Hendrix, Drabbe en
Mastenbroek. De aanleiding voor
hun vertrek is het feit, dat zij van
mening zijn, dat devoorzitter van de
NFS, Van Tuyl, niet naar behoren
functioneert. Toen ter vergadering
bleek, dat Van Tuyl niet wenste af te
treden trokken de zes critici hun
conclusies. Met Van Tuyl zijn nog
twee bestuursleden in functie ge-
bleven: Nooren, die onlangs besloot
niet verder te gaan als bondscoach,
en Van 't Groenewout.

" Henk Nooren blijft zitten

Op zoek
Van Tuyl gaat nu, met Nooren en
Van 't Groenewout, proberen zo
snel mogelijk nieuwe kandidaten
voor een functie in het bestuur te
vinden. „Daar moeten minimaal vijf
en maximaal negen mensen inzit-
ten. We gaan nu op zoek en hopen
dan in de tweede helft spijkers met
koppen te slaan tijdens een algeme-
ne ledenvergadering. In de tussen-
tijd is het overgebleven trio als be-
stuur volledig bevoegd besluiten te
nemen. Wij zouden bij wijze van
spreken morgen een nieuwe bonds-
coach kunnen benoemen, alleen is
het nog niet zover." " Emiel Hendrix stapt op. Foto: widdershoven

Dressuurtop
naar Weert

In dit matige duel kon Fortuna al in
de 5e minuut juichentoen Thaihut-
tu de roos trof 1-0. Hierna ging de
strijd grotendeels gelijk op. Tien mi-
nuten voor rust werd een pass door
de RBC-ploeg onderschept en via
een razendsnelle counter bracht
Dick Ernst de partijen op gelijke
voet 1-1. Na de wissel had Fortuna
een veldoverwicht maar reële sco-
ringskansen kreeg de ploeg niet
waardoor er in de stand geen veran-
dering meer kwam. Scheidsrechter
Janssen. Toeschouwers 100.

„Er werd me nog gevraagd of ik za-
terdag bij mij thuis over mijn aftre-
den wilde praten met een delegatie
van het bestuur. Dat heb ik afge-
zegd omdat ik vond, dat het maan-
dag in de bestuursvergadering maar
aan de orde moest komen.

Arts. De zakenman uit Gameren
kreeg vorige week donderdag lucht
van de op handen zijnde 'muiterij.

„Ik zie het als een dolksteek in de
rug". Zo reageerde Henk van Tuyl
op de gebeurtenissen, die het aftre-
den van zes leden van het bestuur
van de NFS tot gevolg hadden. „Vo-
rige week is mij ter ore gekomen,
dat men buiten mij om bij elkaar
was gekomen om mijn functioneren
als voorzitter aan de kaak te stellen.
Er werden me diverse verwijten ge-
maakt, waarbij nog zaken, die tij-
dens de Olympische Spelen in
Seoel voorkwamen, werden betrok-
ken.

Dolksteek

van de zes opgestapte bestuursle-
den, wilde nauwelijks op de ontsta-
ne crisis ingaan. „Het hele bestuur
functioneerde niet goed", zei de
man uit Baarlo. „Dat kan ik mezelf
ook aantrekken. Van Tuyl hield als
hoofdverantwoordelijke de zaken
niet goed onder controle. Bij elkaar
is het een slechte zaak voor de hip-
pische sport in Nederland."

Springruiter Emiel Hend

sport kort

- - Miniware heeft gister-
*°nd een gemakkelijke overwin-

behaald op Festo BVV, voor-- ?tste in de eredivisie: 103-87. Ook
was het spelniveau niet

JJ°g- Veel matig basketbal werd af. 5 toe met een spectaculaire actie
"gewisseld. Gedurende de gehele
TOe helft kwam het kwaliteitsver-, M van Miniware met haar tegen-» er niet uit. De gasten wisten
'verschil vrijwel constant op een

*ntal punten te houden. Dit was
Jjür en alleen te danken aan het fa-
i" 1 van de Weerter hoofdequipe

48-44).

' na rust hield Festo lange tijd

' Jjijke tred, getuige de stand van
H>2 in de zevende minuut. In de
r^op volgende fase kon Miniware
JJlp.reen aantal goede acties het ver-
y langzamerhand uitbouwen.
?Seleid door een verpletterende
J"ik van de Amerikaanse topsco-

;Jr Claude Williams (30 punten)

' kerd het in de tiende minuut al
ij"66. In de slotfase gaf Festo de
u'P aan Maarten en wist de thuis-

I .."b via een paar fast-breaks het uit-
"Welijk verschil op 16 punten teer"gen. reserve divisie C

KERKRADE - Roda JC 2 speelt
morgen, indien de weergoden geen
roet in het eten gooien, een wed-
strijd voor de beloftencompetitie te-
gen Sparta 2. Aanvang 20.00 uur.

Beloftencompetitie

NEC 2-PSV 2 1-0
Fort. Sittard 2-RBC 2 1-1
RKC 2-NAC 2 4-2
Roda JC 2-Eindhoven 2 afg. -Willem II 2-MVV 2 afg. -VVV 2-Den Bosch 2 4-2

FSV 2 11 8 2 1 18 29- 8
RKC 2 11 6 3 2 15 25-17
Kort Sittard 2 11 6 2 3 14 28-11
NEC 2 11 6 1 4 13 20-23
Willem II 2 10 5 2 3 12 28-13
Roda JC 2 10 4 4 2 12 19-17
MVV 2 10 3 3 4 9 14-20
RBC 2 11 3 3 5 9 22-29
Helmond Sp. 2 11 3 3 5 9 14-23
Eindhoven 2 10 2 4 4 8 12-20
VVV 2 12 4 0 8 8 22-32
NAC 2 112 3 6 7 16-29
Den Busch 2 11 2 2 7 6 17-24
Programma:
Dinsdag 1» dcc. 19.30 uur:
PSV 2-Helmond Sp. 2
Den Busch 2-Willem II 2
MVV 2-Roda JC 2
Eindhoven 2-RKC 2
NAC 2-Fort. Sittard 2
RBC 2-NEC 2

modatie in Weert kon vorig jaar het
in groten getale toegestroomde pu-
bliek niet opvangen. Vandaar dat de
organisatie dit jaar een verwarmde
tribune in de wedstrijdhal heeft ge-
plaatst, waarop 800 toeschouwers
kunnen plaatsnemen. Dit is niet al-
leen een extra service voor het pu-
bliek, maar ook voor de deelnemers
is het direkte kontakt met het pu-
bliek bijzonder prettig.

Dit jaar staat zowel op vrijdagaav-
ond (voor ZZ en DM combinaties)
als op zaterdagavond (16 december)
een Kür op muziek op het program-
ma. Op zaterdag is dat een pas de
deux en wie bij JIM is geweest, kan
zich voorstellen wat het Weerter pu-
bliek te zien zal krijgen. Op zondag
17 december is de Grand Prix het
absolute hoogtepunt. Voor de win-
naar van deze rubriek ligt aan het
einde van de middag een bedrag
van 1500 gulden klaar. De toegang
tot de wedstrijden is alle dagen gra-
tis.

Adri Gordijn, penningmeester van
het federatiebestuur: „Het bestuur
vormde geen hechte eenheid. leder-
een werkte voor zich. We vormden
geen team. We hebben toen voorge-
steld om op te stappen, om zodoen-
de de ruiters de gelegenheid te ge-
ven een nieuw krachtig bestuur te
kiezen, dat bereid is om te werken.
Helaas zijn er drie blijven zitten".

Ook zou ik verder niet krachtdadig
genoeg zijn opgetreden, ik zou te
veel individualist zijn, niet tijdig de
andere bestuursleden op de hoogte
hebben gebracht van sommige za-
ken en te veel onder één hoedje spe-
len met Henk Nooren. Nou, zowaar
ik hier zit, ik ben me echt nergens
van bewust."

Er was mij toen al wel driemaal ge-
zegd, dat zes leden op zouden stap-
pen als ik zelf niet zou verdwijnen.
Maar ik laat niet over me lopen. Ik
heb in Baarn direct gezegd, dat ik
vond, dat het wel wat charmanter
had gekund dan het nu gegaan was.
Daarop vroeg ik of de zes bestuurs-
leden inderdaad hun functie zouden
neerleggen als ik aan zou blijven.
Toen het antwoord bevestigend was
heb ik gezegd dat ik niet van plan
was af te treden. Dat was meteen het
eind van de bijeenkomst."

Het is ontzettend jammer, dat het

Van Tuyl werd twee en een halfjaar
geleden als voorzitter van de federa-
tie aangesteld als opvolger van Ben

''UTRECHT - De KNVB'hoeft
J^*} van der Linden geen over-
drijving van Elinkwijk naar FC
k e°ht te verlenen. Dat heeft recht-
i^kpresident mr Van Harinxma
|:°e Slooten bepaald in het kort ge-
feng. dat de voetballer tegen de

' j.^d had aangespannen. FC. r^cht beraadt zich nog op verdere
De club overweegt hoger

' fa
roeP aan te tekenen of een arbi-

' ëezaak aan te spannen.

) DIEGO - De Mexicaan Er-
j^toBeatriz heeft de marathon van
ijil Diego gewonnen. Hij liet een
J3 van twee uur, zestien minuten
p'aalf seconden noteren. De sta-j^'ozeMark Plaatjes werd tweede,
Mexicaan Mauro Castillo derde.

' l^0s ANGELES -De Amerikaan
Us Salud mag zich sinds maan-g Wereldkampioen boksen in het

' fik. Vec^ergewicht (WBA) noemen.

' [Ju Verdediger Juan José Estrada
dj ?*) werd in de negende ronde ge-
kwalificeerd door de arbiter we-ns herhaaldelijk laag stoten.

rjAEERLEN - Motorcrosser Peter

'L ong uit Schaesberg heeft de
etl Kempense motorcross op zijn

[k geschreven door twee man-
■[- overwinningen in de klasse 250nationaal.

Zurbriggen slaat
toe in Sestrière

" JohnLeeyiders, de aanbiedingen stromen binnen. Foto: peter roozen

Van onze sportredactie
WEERT - De complete Nederland-
se dressuurtop meldt zich op vrij-
dag in het hippisch centrum van De
IJzeren Man in Weert voor een drie-
daagse dressuurwedstrijd. die de
grootste in Nederland is. Gezien het
sukses van de voorgaande vier edi-
ties belooft het ook dit jaar weer een
happening te worden. De wedstrijd
in Weert, georganiseerd door de
stichting CH De IJzeren Man. han-
teert niet alleen het hoogste prijzen-
schema van Nederland (totaal
34.000 gulden), het is ook de eerste
selektiewedstrijd voor uitzending
naar het buitenland.

Logisch dat de oorspronkelijk ge-
plande tweedaagse wedstrijd in een
driedaagse moest worden omgezet.
Het gehanteerde tijdschema kon an-
ders het grote aantal inschrijvingen
niet verwerken.
Onder de deelnemers bevinden zich
zowel Bert Rutten uit Hunsel. Anky
van Grunsven en achtvoudig Ne-
derlands kampioene Armemarie
Sanders. Dit trio streed onlangs in
Haaksbergen op het scherpstvan de
snede om de Nederlandse titel, die
uiteindelijk door Armemarie San-
ders werd gewonnen. Rancuneus is
Bert Rutten zeker niet, maar in
Weert zal hij ongetwijfeld voor
eigen publiek revanche willen ne-
men.
Met dit drietal zullen nog 11 andere
combinaties op het hoogste niveau
in Weert in de ring verschijnen. Tot
dezeGrand Prix-groep behoren ook
de Limburgers Jeanette Haazen,
Rian Laarakkers, Raymond Laeven
en hoogstwaarschijnlijk ook Jef
Janssen. Thuisrijdster Gonnelien
Gordijn probeert, na drie maanden
stage in West-Duitsland, ook een se-
lektie voor het buitenland af te
dwingen. Gemakkelijk zal dat niet
zijn, want met die bedoeling komen
ongetwijfeld veel combinaties naar
Weert.

Het sucses van deKür op muziek is
internationaal geweldig groot. Ook
in Weert groeide dit show-wed-
strijdonderdeel uit tot een absoluut
hoogtepunt. De toch riante accom-

agenda
|^ERDAG
|1. 3,ETIEKLOOP: Cadier en Keer, vanaf
rC iUUr' Bakkersloop AV Mergelland (10

' '"formatie: S 04408-2893.
'■'ir...IJ^DagIU^TIEKLOOP: Mesch-Eijsden. vanaf
JL "ur. Internationale Kerstloop, AV
fl*. Runners (5.7: 11.4en 17.1km). Informa-

* 04409-1279/04408-1692. 'Ikheb coaching op hel juiste moment overgedragen'

JohnLeenders houdt Bartok voor gezien
Zurbriggen. die zijn eerste seizoens-
zege vierde, is houder van de we-
reldbeker Super-G en Olympisch
kampioen afdaling. „Het werd tijd.
dat ik weer eens een wedstrijd

won", zei Zurbriggen. „Het ging su-
per. Nu had ik ook het broodnodige
geluk."

De organisatoren hadden de hulp
nodig van tachtig sneeuwkanonnen
om een enigszins redelijke piste te
kunnen presenteren. Er was in Se-
strière in vijf weken geen sneeuw
gevallen.

De Luxemburger Mare Girardelli
kwam zwaar ten val. Hij moest met
kneuzingen aan nieren, bekken en
borst per helicopter naar een zie-
kenhuis worden vervoerd. Hij zal,
net als de Italiaan Alberto Tomba na
diens val in Val d'lsère. enkele we-
ken niet aan wedstrijden deel kun-
nen nemen.

SESTRIERE - 'Mister Super-G',
Pirmin Zurbriggen. is in de Italiaan-
se wintersportplaats Sestrière de
concurrentie snel afgeweest in een
wedstrijd voor de wereldbeker. De
26-jarigeZwitser, die aan zijn laatste
seizoen bezig is. hield met een tijd
van 1.37,39 de Zweed Eriksson
.1.37.50), winnaar van de eerste Su-
per-G van de nieuwe editie voor de
wereldbeker, en de Franse Olympi-
sche kampioen Piccard (1.37,86)
achter zich.

Van onze medewerker
EDDY BUDE

sport in cijfers
BILJARTEN
TOfIIj"EGAS- Vierde proftoernooiom we-
IS'M ,*!ler driebanden. Eerste ronde: Blom-fitK, A^e) - Gilbert (VS) 3-0, Mano (Jap) -Utah nm (VS) 3"2- Bitalis (Fra) - Van Bracht
!%£ Zr3- Reid (VS) - Ceulemans (Bel) 1-3.
B°«l (p (JaP) ■ Muller (W-Dld) 3-0. Connes-■fV*Lra > - Lieberkind (Den) 2-3. Zanetti
ififJa lells<Bel)3-l, Hallon (VS) - Kobayas-
-1-0 yP) 3-2. Kwartfinales: Blomdahl - Mano
|W, d,n Bracht - Ceulemans 0-3, Komori -ÏSl» nd 3"2- Zanetti - Halion 2-3. Halve
|'5 1, „" Blomdahl - Ceulemans 3-2 (5-15 12-
IL7 !5-13 15-9), moyennes: 1,771-1.588;
l_S-l 0,r> " Hallon 3-2 (15-11 14-15 15-13 2-15
ISI !?0-vennes: 1.196-1,280.Finale: Blom-
Ü-i(i3nu? mo« 4-0 (15-11 15-10 15-11 15-12).

" 'ld . ".

"JS 2St^nd L»s Vegas: 1. Blomdahl 60 pun-
«."'s' »,,omori 45- 3- Ceulemans 30. 4. Hallon
fSti» 1 ° 21' ö- Lieberkind 18, 7. Van
iji vj'1 '5, 8. Zanetti 12. Stand wereldbeker
HSI ,Ltüernoo'en: 1. Dielis 135, 2. Blom-i?<,bi,J \3- Ceulemaps 101, 4. Bitalis 87, 5.
ii Man* e" Van Bracht 63- 6 Komori 60.
Iri 1, "5'"8- Zanetti 45. 9. Muller en Hallon
| " <-onnesson 18. 12. Gilbert 0.

buiten-af prestatie probeert af te
dwingen.
„Zowel met de dames als heren pro-
beren ze met spelers van buiten-af
het hoogste te bereiken. Ik kan me
in zon beleid niet vinden. Ik had
wel enig leedvermaak toen ik hoor-
de dat de heren van Megacles opeen
haar na de eredivisie zijn misgelo-
pen. Een sterke speler moét Bartók
aantrekken. Ik hoop dat het daarbij
blijft".

en Franssen zijn spelers die tech-
nisch bijna alles uit de kast hebben
gehaald. Op eredivisieniveau zijn de
taktische elementen van onschatba-
re waarde. Het steeds opnieuw mo-
tiveren van een ploeg die je door en
door kent is moeilijk. Ik heb het ge-
voel dat ik op het juiste moment de
coaching heb overgedragen".

Leenders hoopt Bartók in de toe-
komst met de jeugdverder zal gaan

Jeugd

NIEUWENHAGEN - De paleisre-
volutie in het Bornse Baanhoes mis-
te haar uitwerking niet. Enkele uren
na het uitlekken van het nieuws dat
trainer/coach John Leenders van
eredivisionist NMS/Bartok ontslag
had genomen, stonden al een hand-
vol clubs bij de 32-jarige Landgrave-
naar op de stoep. Leenders en Bar-
tók, dat afgelopen weekeinde het
eredivisieschap veilig stelde, gaan
na een innige samenwerking van 13
jaar uit elkaar. Handhaving in de
eredivisie betekent voor de trainer-
/coach een kroon op zijn werk.

mond Sport. Wageningen - GA Eagles.
De Graafschap - Heracles. RBC - NAC.
Telstar - AZ. Excelsior - SW, DS 79 -
Cambuur. Veendam - PEC Zwolle.
14 april iPaaszaterdag-6)
Heracles - RBC. GA Eagles - De Graaf-
schap. Helmond Sport - Wageningen,
Eindhoven - Heerenveen. Emmen -WV, Cambuur - Veendam, SVV - DS
79. AZ - Excelsior. NAC - Telstar.
16 april (Paasmaandag-6)
Heerenveen - Emmen, Wageningen -Eindhoven. De Graafschap - Helmond
Sport. RBC - GA Eagles. Telstar - Hera-
cles. Excelsior - NAC. DS 79 - AZ, Veen-
dam - SVV. PEC Zwolle - Cambuur.
21 22 april (geen periodei
Helmond Sport - RBC. Eindhoven - De
Graafschap. Emmen Wageningen.
VVV - Heerenveen. SVV - PEC Zwolle.
AZ - Veendam. NAC - DS 79. Heracles -Excelsior. GA Eagles - Telstar
28/29 april (geen periodei I
Wageningen - VVV. De Graafschap -Emmen. RBC - Eindhoven. Telstar -Helmond Sport. Excelsior - GA Eagles.
DS 79 - Heracles. Veendam - NAC. PEC
Zwolle - AZ. Cambuur - SW.
5/6 mei (geen periode)
Emmen - RBC. SW - De Graafschap.
Heerenveen - Wageningen. AZ - Cam-
buur. NAG - PEC Zwolle, Heracles -Veendam. GA Eagles - DS 79. Helmond
Sport - Excelsior. Eindhoven - Telstar.

Na-competitie: 8 mei. 12,13 mei. 15 mei,
19 20 mei. 22 mei. 26/27 mei. 30 mei: fina-
le 2 en 6 juni: verliezer finale na-compe-
titie - nr. 16 eredivisie om een plaats in
eredivisie.

f;373 K super G: 1. Zurbriggen (Zwi)
K**) i',lEnksson (Zwe) 1.37,50, 3. Piccard
___r«iïin '86' 4- Skardaal (Noo) 1.38.12. 5.
13Rd% (Zwe) 1-38,74, 6. Alphand (Fra)

' " '■ Ladstatter (Oos) 1.38.95. 8. Polig
'"*MX>, 9. Hoflehner (Oos) 1.39.10. 10.

E*eén 1
l 3912 stand wereldbeker al-

__F*UN a ne êen wedstrijden): 1. Furu-
"oo) 118 punten. 2. Zurbriggen 101. 3.

I 74 cD 79' 4- Eriksson 77. 5. MaderJSeu, j Sta"d wereldbeker super G (na

fiVc'^M ??tr'Jden): l Henmng 36 punten, 2.
'-JdCt ' 3 z"rbriggen 33, 4. Eriksson 32,

Platter en Runggaldier (Ita) 15.

oefenvoetbal
nar»a-RKVCL 2-3

SKI

HEERLEN - Het programma be-
taald voetbal van de eerste divi-
sie voor de tweede competitie-
helft luidt als volgt:

13/14 januari (4e periodel
Heerenveen - RBC. Wageningen - De
Graafschap. NAC - SVV. Heracles -Cambuur. GA Eagles - PEC Zwolle. Hel-
mond Sport - Veendam. Eindhoven - DS
79. Emmen - Excelsior. VVV - Telstar.
2021 januari (4)
RBC - De Graafschap. AZ - Heracles.
SVV - GA Eagles. Cambuur - Helmond
Sport. PEC Zwolle - Eindhoven. Veen-
dam - Emmen. DS 79 - VVV. Excelsior -
Heerenveen, Telstar - Wageningen.
27/28 januari (4)
Telstar - De Graafschap. Excelsior - Wa-
geningen. DS 79 - Heerenveen. Veen-
dam - VVV. PEC Zwolle - Emmen. Cam-
buur - Eindhoven. SVV - Helmond
Sport. AZ - GA Eagles. NAC - Heracles.
3/4 februari (geen periode)
GA Eagles - NAC. Helmond Sport - AZ,
Eindhoven - SVV. Emmen - Cambuur.
VVV - PEC Zwolle. Heerenveen - Veen-
dam, Wageningen - DS 79. De Graaf
schap - Excelsior. RBC - Telstar.
10 11 februari (5e periode)
Excelsior -RBC. DS 79 - De Graafschap.
Veendam - Wageningen. PEC Zwolle -Heerenveen. Cambuur - VVV. SVV -
Emmen. AZ - Eindhoven. NAC - Hel-
mond Spurt. Heracles - GA Eagles.
17/18 februari (5)
Helmond Sport - Heracles. Eindhoven -NAC. Emmen - AZ. VVV - SVV. Heeren-
veen - Cambuur. Wageningen - PEC
Zwolle. De Graafschap - Veendam. RBC- DS 79. Telstar - Excelsior.

25/25 februari (inhaalwedstrijden)
Heerenveen - De Graafschap. Emmen -Telstar. GA Eagles - Veendam. Heracles- PEC Zwolle. AZ - SVV (4e periode)
3/4 maart (5)
Veendam - RBC. PEC Zwolle De
Graafschap. Cambuur - Wageningen,
SVV - Heerenveen. AZ - VVV. NAC -
Emmen. Heracles - Eindhoven. GA
Eagles - Helmond Sport. DS 79 - Telstar.
10/11 maart (5)
Eindhoven - GA Eagles. Emmen - Hera-
cles. VVV - NAC. Heerenveen - AZ. Wa-
geningen - SVV. De Graafschap - Cam-
buur, RBC - PEC Zwolle. Telstar - Veen-
dam. Excelsior - DS 79.
14 maart (51
De Graafschap - Heerenveen. RBC -VVV. Telstar - Emmen. Excelsior -
Eindhoven. DS 79 - Helmond Sport.
Veendam - GA Eagles. PEC Zwolle - He-
racles, Cambuur - NAC. SVV - AZ.
17 18 maart (geen periode)
Cambuur - RBC. SVV - De Graafschap.
AZ - Wageningen. NAC - Heerenveen.
Heracles - VVV. GA Eagles - Emmen.
Helmond Sport - Eindhoven. Veendam -
Excelsior. PEC Zwolle - Telstar.
24/25 maart (6e periode)
Emmen - Helmond Sport. VVV - GA
Eagles. Heerenveen - Heracles. Wage-
ningen - NAC. De Graafschap - AZ. RBC- SVV. Telstar - Cambuur. Excelsior -
PEC Zwolle. DS 79 - Veendam.
31 maart/l april (61
AZ - RBC. NAC - De Graafschap. Hera-
cles - Wageningen. GA Eagles - Heeren-
veen. Helmond Sport - VVV. Eindhoven- Emmen. PEC Zwolle - DS 79, Cambuur- Excelsior. SVV - Telstar.
7/8 april <6>
VVV - Eindhoven, Heerenveen - Hel-

„Er was een frisse wind nodig. Der-
tien jaar trainer zijn van een club is
erg lang. Het ging goed doordat we
steeds een nieuwe uitdaging had-
den. We begonnen in de vierde klas
onderafdeling...". Werken met de
jeugd, dat is het visitekaartje van
John Leenders.

„De technische kneepjes van het
vak, dat is mijn specialiteit. Dullens

Bartók bevindt zich op een twee-
spoor. Roeien met de riemen die ze
heeft met het gevaarvan degradatie
of een aankoopbeleid die handha-
ving of misschien wel meer moet
bewerkstelligen. Onderhandelin-
gen met de Engelse topspeler Jim-
my Stokes zijn in een vergevorderd
stadium. „Het kost allemaal veel
geld. Tien keer een retourtje Lon-
den-Beek. Als zo iemand hier alleen
op zaterdagmiddag zijn partijtjes
gaat afwerken, hoeft het niet. Zon
topspeler moet ook funktioneel
worden gemaakt voor derest van de
vereniging".

„Bartók staat voor belangrijke keu-
zes. Van buiten af topspelers aan-
trekken of proberen met de eigen
jeugdhet hoogste te bereiken. Het is
erg verleidelijk om met een dikke
sponsor spelers te gaan kopen. Het
gevaar bestaat dat je de eigen men-
sen demotiveert. Bartók heeft zon-
der sponsorgelden de eredivisie be-
reikt, met NMS/Bartok wordt een
nieuwe periode ingeluid". Megacles
is volgens Leenders het voorbeeld
van een vereniging die met hulp van

"AARN - De Nationale Federatie voor SpringruitersI^FS) is in een bestuurscrisis geraakt. Maandagavond
}ebben zes bestuursleden van de NFS tijdens een verga-
ring op het bondsbureau van de Nederlandsche Hippi-
'ehe Sportbond (NHS) in Baarn hun functies neergelegd.

Limburgse
boksers

stoten raak

Woensdag 13 december 1989 "25

Zes bestuursleden waaronder Emiel Hendrix en Adri Gordijn stappen op

Crisis in federatie
voor springruiters

HEERLEN - Landgraaf-bokser Ilia
Hofman won in het Belgische Ca-
pelle zijn partij in het weltergewicht
A tegen de Belg Adreanse. Hofman
dwong de Belg in de tweede ronde
tot opgave. Marcel van de Ward
(Landgraaf) bokste bij diezelfde
wedstrijden onbeslist in het zwaar-
welter tegen de Belg Gielen. Lim-
burgs judokampioen Jan Terwindt
(BC de Amateur) maakte in Amster-
dam zijn boksdebuut in de ring. Hij
behaalde een verdienstelijk onbe-
slist tegen Rahali (El Fala). In Den
Haag stonden de aspirant-boksers
in de ring. Patrick Maassen (BC de
Amateur) verloor van de Amster-
dammer Loth, terwijl zijn clubge-
noot Raimond Hendriks van Breda-
naar Prinssen won.

allemaal zo is gelopen. Ik vind, dat
iedereen zich wel even de spiegel
voor had kunnen houden. Als men
zijn verontschuldigingen had ge-
maakt was ik nog best bereid ge-
weest over de verwijten van gedach-
ten te wisselen. Nu had dat geen zin
meer. Ik ga niet met modder gooien.
Ik wil wel zeggen, dat ik altijd een
perfect contact heb gehad met de
achterban en dan heb ik het heus
niet alleen over de top tien van de
ruiters."

programma tweede helft eerste divisie

sport
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. Dakservice H. Arndts
NIC. UaSSen aannangwagens t |nSpektierapporlen/adviezen * on-
Verk.verti, repar, speciaalbouw. on- AUtOriJSCnoOI ber sCneyen derhoudskontrakten * vernieuwen/re- Ti_m7nn _fo.il_onc Qanitair Riiwipbaak Rprkprs 1 Tflïatatipkantnnrvan Wprsrh
derd. v. alle merken. Stationsstr 8-10 BOVAG-erkend, tel. 045-415601, 27 pareren v. daken, dakgoten, schoor- "m" Sanitair gH HIIWieiZMK ÖMKerS ' " " ! , -Kerkrade, tel. 045-455088/452501. jaar een begrip. J. v. Maerlantstr. 21, stenen * isolatie. Desgewenst met Ookuwadres voorSvedexkasten. Hol- vaß

,
M Mj,rhinp , ndden «73 KTn*"* S —nllTv^' ?emfe'?nï'^ S" SoK ïï6416 TV Heerlen. bouwfysische berekeningen. Hou- dwarsweg 69 Geleen. 04490-42516. Kaelen MacMineS Ü445Ü-JÖ/J 04405-3422. Evt. accessoires + repa- Jies. bemiddeling bij hypotheken SI»

Aanhangwagens J0Knops werstr. 8, Hoensbroek. 045-219615. Nieuwstr 25 H'broek. 045-211889. Verkoop - verhuur - service van Wolf ratie. tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234.
100 stuks in voorraad. Tevens alle on- r .. . „ nn

motormaaiers Stihl bosmaaiers heg-: derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid Gerda V. WerSCÏI tel. 045-443638 HJ- Crombach b-v- Goergen BV 04490-31367-31463 ?escharen .AS allesmaaiers Ferran _H_______nïïWmiT9rt
195 Sittard. Tel. 04490-12718. 71l /slllri Riiks Techn. isolaties + dakbedekkingen van Keukens san tegels cv kastenw

tuinfrezen, Karcher HD reinigers, pom- NIJS Van BlJlien DrommerS-NJWieien H___MlküSU_M_J_BP
VI nahoh„Mßnßl/ " &ÏÏS■J^V,STi«S,* f 1" P-. etc. Ruksweg 44 Gulpen. jjff/^V^^flï:W. DabekaUSSen B.V. t

9
op.P mont 100, Übachsberg, tel. 751818. verz.. NijVerheidsw. 17-18 Stem.

_ iS^egiT-^ Heel- Van Loon. Tel. 04490-54551
043-632510. Levert torsie-assen en Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen Raiirnm/KPIIPr-lfPiilfPne Molenberg. 045-415292. Timmerbedrijf te Beek voor al uw vod
aanh.wagenonderd. voor zelfb. + rep. Worl/oü.ecphnn| ion nromprc Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC wdii DdißUiii/ivciici murbii* fIJJ^ komende timmerwerkzaamheden zoal
Gunst, prijzen. Punterw. 7 M'tricht. VerKeerSSCnOOI Leo Uremers dakgootbekl. en schoorsteenvegen. Al meer dan 50 jr. herkenbare kwaliteit, trappen kozijnen dakkap e d; -p--^^^^— ANWB-erk. motor, auto, vrachtauto, smedestr. 6 Kerkrade. 045-454729. Vrg.vrijbl. een offerte aan uw Keiler- Raleiah Cvde-Center HelüerStVTZa^Ln%Tmit Kwaliteitdak. Tel. 424050 otetr. ae Kerkrade. Tei. Naaimachinehandel H. Wijnen RumpLrsLt 62-50 BÏunssum.

..~
Reew. 139 Landgraaf. 3194/4

Vflor a| nnendaken> platte . en ' Geleen, Rijksw.-Z. 112. 04490- 252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
AntieKnanaei öimons leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en Kpukpnfabriek Brouns Heünen 468076. Sittard, Rijksw.-N. 3. 04490- Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Grote keuze in Franse en Engelse ant. Autoriisphonl'F«prS dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg. r ..1.,» !. l__i 23336 M'tricht, Stationsstr. 43, 043- Zonder aanbetaling mogelijk,
meubels! Do. koopavond. Dorpstr. 45 ?',_.,,?,?«: t -, "_, i u i _/ i - Wij maken uwkeuken en kasten geheel 216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna, __
Nuth t o kerk 045-243437 Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens ZUlddak b.V. Landgraaf op maat en eigen ontw. Ook voor reno- Toyota. Ook industriemach. Rep. alle «■PÏÏHlTtT^!B______________lz^llTw^ï^ an Uitv. bit. dakwerk, shingles en dakter- l*leJ"s §lV&?f TeL "rken binnen 24 u. lflinetctn«onm^^mgT^mmmmm 6 Landgraaf. 045-312736 rassen. Verk. dakrollen isol. en dakte- 045-455633, b.g.g. 750283. Daemen KunstStOffen

gels. Indus.terr. Strijthagen, Ampè- ueunu . _. niC .. ' . N.K. VerweijSt 045-213760 Verandadakplaten plexiglas of Lexa
«TTnOTHrraTTTffr" restr. 5. Tel. 045-314218. . KEHO Keukens. Tel. 045-410669 Veldman naai-en Öreimachineh. Hoofdstr. 382,384 Hoensbroek. Wij e.m2?l" Hof^arsweg 7 Gelee*

Garage SebregtS en CO. Qphinc rii.l.ripl_kpr«/ln__fin hprir Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100. ontst. uw riool en afvoer met de mo- . '«.: 04490-53865.
Off APK-keuringsstation len 2, dealer „ ?, ? . ! u

, B. .n« zaak die alles in de hand heeft. Maat- Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045- dernste app. Tev. dakgootbekl met
Iveco bedrijfsauto's Lindelauferge- AutOSCh.herStelbednjl Jo Koenen Palenbergstr. 8, Heerlen, tel. 045- werk. Waar de klant nog koning is. 213538 Geleen, Raadhuisstr. 14, onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur,

wande 8, Voerendaal. 045-752888. Verlengde Klinkertstraat 22, Hoens- 7231
n
7
H 4:. " !°°ÏÏOS„ j'l3,,' en „ 04490-46480. Anker, Bernina, Husq-

broek, tei. 045-215450 Focwa-iid. erkend water"en 9astecnn mstaN Bosch keukenstudio A. Eggen varna^ Lewenstein. Rep. aiie merken, Babjt B y Rioleringswerken
Autobedrijf Kwarten V.O.F. ....... _..-,..,.... u/01l - H. Dreessen dakbedekkingsbedr. Akerstraat Noord i 60,643ihr Hoens- EL, S°ïïsSSibl2 " * Riooiontstoppingen * hooiaanieg en Harreman Verhuizingen
Kastaniel 148 Hoensbroek 045- AUtOSCUaÜe HUD V. Weil Eerste klas dakwerk, mcl. Pirelli, 10 jr. broek. Tel. 045-213027. Levering neersir. o*, iwdujiui*.

vernieuwingen * riool tv-inspektie. Tel. Gespee. internat, erkend verhuize
214171 Gratis'bii APK-keuring-C O Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek. schr. gar. Lambertusstr. 29 Bruns- Bosch inbouwapparatuur. 045-463892. Dag en nacht. Event. opslagruimte. De Koumen ffi

+ koplampen afstellen en voorkeuring.' Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge- S um. Tel. 045-253532. . . 6433 KD Hoensbroek, 045-218342.
voerd met Focwa-garantiebewijs. VOSSeil Keukens. Lid ANVK

Opelßergsteyn . _ _ ..,„, ■■_B_B^________l Moberts Verhuizingen B.V
APK-keuringsstation, Rijksweg 61, BOUmans örunssum Heerlen Tel 045-717555 PeaaSUS Parket Geleen Internationaal verhuis- en transportD
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700. Bj .. ft. .mi Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en * ,nii„iuon inmuorinn drijf, kantoor- en projektverhuizin

Autop Autoverhuur Sittard BV . schaven oP maat. Losse verk. ijzerw. v°fr m^l karakter. b ld Laumen rolluiken-zonwering Ad
r
es: Kissel 56 Heerien. 045-72597?

MBrC!?FTT<n"'fIHH Verh van pers.auto's. bestelauto's. enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen. Ren J Keukens 045-242602 S f's^^ Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
busjes, kampeerauto's en autoambu- Ing. Kruisbergstr. 96. 045-252688. Kwaliteitskeukens voor normale prij- £*'"* a

zrJf',233 tel 04490-46675 21099, 6369 ZH Simpelveld. tel. 045-

-" lance, leasing, long-renten groepsver- ■MHVTlfm,7TTrn^________________l zen' Tevens alle inbouwapparatuur. n,) 5 y 423848/442129.
Assurantiekantoor Limburg voer. Geerweg 2A Sittard. 04490- MMMMMMM\MIIiiJ^mJÊÊÊÊÊ Stationsstraat 294 Nuth.
voor een juist advies m.b.t. uw finan- 22424. Zandstraat 58 Montfort. nmlflrprii firpupn R U _________________________TVfflfn?________________________l , 11 ■____,_ u_____,4„ t«i n/ife AWW
deie zaken Akerstr 69, Heerlen, tei. 04744-2345. Drukkerij breven B.v Kurkcentrum Wpnpti- n R i infk h v Veloha-Habets. Tel. 045-423751
045715680 AutnrPntr milark Fi.rnnrar XïL' ""nSïl eIS"r"mLen "" De specialist in kurkparket. Akerstraat Veneiia" .bMn" DV ... .. Centr. verwarming onderhoudsdienstAUtOCentr. ÜOllariS-bUropcar dmkw Drukk. Grevel bv. 045- De Gaas BV tel. 045-442726 32a Heerlen Tel. 045-718562. Ma. zonwenngskons rukt.es, |alouzieen, Tevens uw adres voor energiezuimgf— Pers.auto's, campers, pers.busjes, be- 327158. Vogelzankweg 244 Landgraaf. « "««» «»

«^ n^intPn Innpn van 00 uur *za markiezen en roll. in alu, staal + pvc. ketels Vraaa vriibliivend offerte Pius-
stelauto's en zelfverhuizers. Schelsberg nr|lWforii , antppm»- Bezoek vryb. onze showroom met uit- gesloten * open v.a. 13.00 uur za. 3Q_32 Kerkrade 045.453416 'E's TSrïiXsSn
45 Heerlen 045-725666 UrUKKeiïJ „L3niBer_l si. in eigen fabriek op maat gefabr. ko- v.a. 9.3Uuur. suaai o leiwnibeien.

" ' Uw adres voor alle fam.-, handels-en zijnen. Bocholtzerw. 14, Simpelveld.
Autom. nieuw/gebruikt v. Kessel Garage Veneken B.V. verenigingsdrukwerk Hei-grindeiwg R . p- . . Hnpn«hrnpk Mithra-Heroal b.v.
Oude Heerlenerweg 12, Sittard, 04490- Verhuur van persw ., bestelauto's en J3(t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC bOOSiej MTO MOenSDroeK uw ro||uJ _
17548 * Windraak 28c, Sittard, 04490- busjes jona waaenoark 25 stuks Heerlen. Tel. 045-213105. Alle soorten klassiek en modern parket. K pn n* nnriprdpipn kunststof schroten n >va u.«.l
15280 . Veeweg 7A, Schinnen, 04493- 5^^^0452.12641.' Drukkerï j mm Jü Kreutz Wij borstelen ook best. vloeren. Lev, £n £onderdeJ- Danny>s Videotheek
2173. UrUKKerij Vliegen Speciaalzaak in HiFi, KTV, Video. Het voorw. Cons.bond. s|r. gar. Weusten- KeVkrade 1)45-413049 Annastraat 37, Geleen, tel. 04490

—i. Plein 14,6466 GG Kerkrade-West. Tel. vertr adres voor al uw reparaties, raedtstr. 45 Hoensbr. 045-214395. nerKraae. iwmijiwj.
45?55

045-411432. Voor drukwerk wat de Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815.

Drukkerij Schreurs Jj ÉöVTfimjWT^^^a Ganzeweide 155 Heerlerheide. MarWAutobanden Bremen B.V. Q,h_,h_.ic Pat» ' Handels-, fam.-en textieldrukwerk fo- Hoensbroek, Kennedylaan 80 BrurU
Automaterialen, APK-keuringen, ac- öa°ynuiS reira - _ .. tocopie stickers en kant boekhGrasurnNoord, Langeberglaan 1 Brug
cv's, uitlaten. Kampstraat 59, Land- Kwaliteit en service en betaalbare prij- verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. U HoeDDeriTianS C.V. PL

sum-Langeberg, Kerkraderweg 'graaf. Tel 045-311784 zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade . "" ", *vv
r T'" , „. watpr ■ J. JuSSen Schildersbedrijf Molenberg-Heerlen, Maria Gorettipl,

Brunssum. Tel. 045-252269. Sanitair, ĉ-v^o<^»»^- Emma^SÏ?B BmlS Partyservice 045-311956 Voor al uw vakbekw. behang-en schil- Bl'heide-Kerkrade. Nassaustraat ?
" ff F' Heerlen Tel 045-713265 Als het echt verzorgd moet zijn, 0.a.: derswerkzaamh. Voor binnen en bui- Roermond.

-_^-^Hn-I_UN--M_J_éèUJ-H1 hors d'oeuvres, koude buff., Bourg. ten. Tel. 045-210020. Ook voor part.
Ti n>ic iioeco ham etc. Zowel zakel. als privé. Tevens —nCn—;

lt,ffslVesLre« «5
Slratenmakersbedr. Nico Gerards }£,^^^\m AVAK lonisers 045-727277 "* ' * -*«*" *"e,c ______IJ!l,l,l:UJ'lU_J:[.______ l^lffiaagßlli

o?S' J' rna
tesDerg' tel '. U4b; Voor al uw bestratingswerkzaamheden v Geffen vakfotografie Reportages Verlossen snel en betrouwbaar van317593. Meer dan tien iaar service met en vakmanschap. Vrijblijvend pnjsop- bedriifsreD reclame portret model- schadelijk vervuilde.lucht, in huis, kan- cirma I ai/on on 7nnn m_.iu !:-«_.«_. t«i n/n: 0/IIKQ7een grote S. Alle onderhoud En APK. gave en advies. Tel. 045-313956. m&\to^VtX. oor of bedrijfspand. AVAK. H.O. Hrl. f'"- LaVe" e" "0,1

fppetpn of re Maft. LmSSen. Tel. 045-241587
BÜ Donnv kÜken iS kODenl Wij verzorgen voor al uw feesten otre- Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw. Tegelstudio BK'B7oi| uonny M|un is Kopen. prfoprharriinn __^^ JVL i_______nTro»TrnTi^_____i cepties een piano of vleugel. Dr. Gesp in Radson en Nefit ketels, gas-, y / uVoor bedrijfsauto's in alle typen en UpNI en eiTVernarQing Poe)sstr 18 Heer|en 045-714054. water-install Erk schoorst vegersbedr. Kerkstraat 125 Cadier en J<eer. T
prijskl. uw speciaal adres: Donny Klas- Gratis prijsopgave. P. Zweiphennig U*U ::-; : * w ' 04407-2781. Ontwerp voor sanita"
sen b.v. Meerssenerweg 219 Maas- stratenmakersbedrijf. Tel. 04492- 1 f Bezoek op afspraak kan ook.
mch. 043-635222 ol 043-634915. .5316. b.g.g. 04493-1038. .^^. y ... „„_ ,„ z„ ÏM|l|||ir Si,|ard
__■!!' HWI'I Slurmans. Tel. 045-423699 SlS^ 0S^tf.„"iS" Sporthuis Bakkers 04493-1604 .V^g-^

Aulocentr. Collaris-Europcar SffSSSZl"^^ r«nfS,azaier7Lïïers'biel' *■R"bMsln'2' Heerlen'7,7237: L"y,e"s'r- 38'T" °449°'18655- Ge' * *="> ■«-►■ 9 !ch- f/J^""i"P
Leasing voor korte en lange termijn. Seghemanstr. 1 Kerkrade. Rnohrnol_ MalrolaarHii nen. Bekers * medailles * vaantjes *
24-uur service. Schelsberg 45, Heer- „j»—_ HOeDroeK IYiaKeiaarül| relatiegesch. * computergraveennr.
len 045-720202 mi ■ b -^twtwww^w^—. Bemiddelling aan-/verkoop, huur en Tn»iTcim _.„^.._._. M ,i_.__ No lm keuze, kwaliteit en service.

verhuur - tLtie - hypotheken. Parai- LE TRAITEUR partyservice Sportprijzencentrum Heerlen
niahnß" U lelweg-Z- 15' HUlsßerg- °4405-1707- Voo/.. de ,comPL ,verZ oPK'Stien_iinße Bekers * trofeeën * medailles. ZeeUldüO D.V. i-jmiM ontbijt., unch., diners, buffet. 04406- Hr,.i_i_orü nffcet nrav/PPrinr Rp|penstf

Alle autOlak Jn SpUJtbUS Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton. Untl^ranuhriatt
PlCkee Makelaardij bV. Ud NVM 14433. Passage 1-3 Valkenburg. en Te' 04W13f179! Carshop/automaterialen Pieterstraat Adres: Industriesterrein de Beitel 108 Daemen S HOUtwarenfabnek Bemiddeling bij koop en verkoop, hy- 0J neenen- '"' °

'6 Landaraaf tel 045-326148 Dao Heerlen. Tel. 045-414151. Natuurgedroogd eiken, beuken, essen, potheken en taxaties van uw onr. goed. qui Restauratie 045-226000; geopend 'nHL-i IU .. ______ ?men enZ Goedk' fo^'
TH°t S5Sewe9 22 Land9raaf' °45" Catering Service Stralen van meubels autoDlaaïiverk

Limburgse ACCU Centrale «Xe? MinqeSqw 7 ?’ « -n _i Restaurateur/traiteur^ Latten b.v. Thuis velgen, chassis etc. Spec. gevelreini^ ..!Radiateu?nw. +rep. + laswerk. Accu's- . " „ ■■ ■ wÏÏ MWSIS to LenderS Onroerend bOed en uit servereri al 25 jaar. Munsterge- ging renov., kelderafdichting, voegw., ZOlWenngSbednjf SaleminK: *Cil.koprevisie*kentekenplaten. BOUWlTiachineS DafTIOISeaUX 753754. Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij, leen. 04490-15841. vochtwenng. 10 jr. schrift, garantie. voor al uw zonweringsprobl. hebpj
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700. Verkoopt en verhuurt méér dan u taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25 wy een oplossing. Belvauer 44 0
Van Wijnsberge Autotechniek denkt! Industrieterrein de Beitel 108 Voerendaal. Tel. 045-750612. wenhagen. 045-314132.
voor a uw autom*. en gereedsch. Maas- .Heerlen-Tel- °45"411930 Makelaarskantoor van Werseh
2Ï 4321°0Te

MWeerfsen25sf JosephTll HollanderS-HiëUWSma VerhUUr LJJ Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa- j Zonweringen 045-41427Ö
643113 Gulpen Riiksw 35 04450-2266 Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045- ties, bemiddeling bi| hypotheken. Sta- J«"9« tuiiwcniiycn uiü iitt

SSrtv. oïïestrR
4A

W
04490-25353. Beek: 21*8888. Verhuur van materialen en Ha3S B.V. installatiebedrijf «*onsstr. 54, Kerkrade. 045-452234. _ , Rouiken en markiezen. N.euw: kuj,

Hoolstr. 4. 04490-78600. . mac mes voor het maken van een oprit Pas, Erensstraat 30 Landgraaf. Tel
_^_

M.T.S. ReiZjn 045-271560 HflOnhOUt Tandtechn.ek sSaeïïerflJSf. ÏÏÏ keSSde
.mmmfmmmmmMMmmm-

en net oouwen van een nuis 045-313786. C.v. gas, water, sanitair, Specialist in Amerika/Canada Reizen, voor alle kunstgebittenreparaties. Klaar
hogedruk rioolreiniging. Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00- terwijl u wacht. Akerstr.-Nrd. 328,........ —/2l—1 „, 17.30 u.; za. van 11.00-14.00 u. Hoensbroek, tel. 045-228211. ...„,

Autorijschool Sjet Dörenberg -nrr~~i Manege Galop iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii» iiif

Ook tevens voor uw automaat en M WÜSH der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S. JHHHlffnmmHHj|H Wenst u informatie: vrachtw opl Al meer dan 25 jr. uw ver- pjp|. rinlpiriinnpn HPPrbn Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. adverteren op
tmuwd adres sparstr. 7 Hn. 213735. o- , o , Pickée Makelaardij bv. Lid NVM d^pa^na9
ChriS AdamS * Basis elektronika * Micro elektronika AldOradO / Big BOSS r- , r~

SueStra SUSteren Bemiddeling bij koop en verkoop, hy- / 7qQ^ftni ANWB erkende auto- en motorrij- * Industrieel besturingstechnieken Keukens+sanitair-bouwmarkt. Indus- "T^iMiiM^7>^) Tel. 04499-1379. Fietsen op maat. Ook potheken en taxaties van uw onr. goed. bei. iwwdittöu

j school. Mirbachstraat 14, 6367 CW * P.L.C.-technieken * Computer intro- triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX Tïf^^^?/^ aangepaste fietsen. Hoofddealer van Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045- ji Voerendaal. Tel. 045-751718. duktie en MS-DOS. Tel.: 045-712281. Hoensbroek. * / alle topmerken. 326767. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH" 11
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V MAGERE VARKENS-Q AQ TOVA DESSERTSAUS L 1 _J ,
ffi
, ,J J^ÊS^IÏÏISS? OACI LAPPEN Kilo y.4y 5 soorten, flesje -I CQ JQ|f JHBt SS??* R Q*s KERSTKEUKENROL I I

\J*> I.DZJ **^^ ;F"l^ BAKJE U.*J%J 2stuks pQQ

KIPPEBOUTEN VI QQ BRAADWORST -T QQ H H 1 PINKZALM OQQ Diverse soorten, QQC
Kilo TWi/ kilo /mW m mmmL^i Blikje 240 gram 3.99 C-.ZJ^J vanaf O.C/O

Bij Miro beginnen M
dekerstdagen vandaag al.

„ I~\*CSsltofc jf FENJAL DOUCHE

4 Ï|k /^É_MSlfe STEGEMAN HARDE UIT DE BEDIENINGS- Classic of avant- 7QC

Jf SM GO-TAN INDISCHE VERS VAN HET MES: Blikl2sgram H".yO
Jf W^ky KROEPOEK y% KOLLUM ER KAASiP1^ 3 plakken 1/IQ «**€MKilo 1Q QH f M «nHS HAMKA* ~ -MM* "^ "*; M^l/W ':^^\ 15.90 IO.yU ZakSOgram 2..40

IN ONSRESTAURANT: A ? *||^ .^JTj^t 0 gram kru.denboter gratis. ________
BROODJE GEZOND ,> 'Hh-, V __✓»*^dlPMf^JflgL .4 -rmg") SlVuSpi Nackocheese, 1/lA
met KOP KOPPIF 4ÉÉis;jN' v Wn» *** . ________ ■-_~„ „tJWE- NATUREL . otz , ~; i±l I

PARTYBROODJES met KOP KOFFIE % T^^X fBBRI P^Sh Kuipje 150 gram zakBsgram X-tU
12stuks OQQ % 4.y0 W'4^ «f AB *4»» OQQ KOOPMANS BROODMIX

3.25T_..*/*/ V V Wjte««f r.**a^rf| 3^9 _..^7O Wit of bruin, O "7Q

_ IL X^^ty^^^ lÈ_S__ti_ll_l
N

IS_M_4HI ;S*fe W^ iHIËK CRÈME DOUBLIES

dfeif'9l PB»fc~«*" CONQUEROR VÏÜI DUBROCITROEN■"■"«"^■l SHERRY Duo-flacona O QO« |P^^ MEDIUM DRY 500 ml QÏÖO
UIT EIGEN BAKKERIJ: jj#Pß!^S^''" --"^|jb^ '^ Jl MONAPUDDINGMET
SAUCIJZENBROODJES yj -1-7 qp; iT^ \,ji§>^TM C AC _Jr " Bk SAUS 1 QQ
Perstuk 90gram H-l/ D.yD jf| Diverse smaken ;U76 I.OJ

" i**i^^i ■" mf wviuiwi ■" jHpMh dt .WWWWW-'/z/yy.' 4kk _p__i _*^ _^» _p__h _^b ■_. ■ ____!■ ■ ______ ______ _________ __________
._-«—____-____. / ?"'f^ jJèjSÊk ADVOCAAT BOERENWIT IQQ

il MiW'-IL\\\ WÈÈt DnLLC IJCO ■ HBfflfflïP f'UIKICCC CDCD7IC w^\^^W

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 16 decembera.s.. ___[_■ _V M^^JMMM^r 50.13.891nëMDMmS
Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak.
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42- 54i 60x

5.000,- 146,- 120,- 111,-
-7.500- 215,- 176,- 162,-

-10.000- 287,- 234,- 216,-
-15.000- 430,- 352,- 325,-
-20.000- 574,- 469,- 433,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 11.4%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,8%

2e hypotheken
240 x 180 x 120 x

10.000,- 112,- 122,- 145,-
-20.000- 225,- 244,- 291,-
-30.000- 337- 366,- 436,-
-40.000- 450,- 489,- 582,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar
Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2% per

maand. i

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

Lepra zalons zeker
een zorgzijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar bO
gulden. Reden genoeg voor u
om nu donateurvan de HSL te
worden.

Giro50500
Bank 70.70.70.929

JMWmmMT mWT_ _M

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Wibautstraat 13 5,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-93897 3. J

DIABETES
IS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening dieRoy
altijd en overal met
zich meedraagt.

moet hij goed op zijn eten
letten. Een diabetesdieet
niet voor één dag, maar
voor de rest van zijn leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijk onderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
t.n.v. DFN. AMERSFOORT

_J| ~^ t_S#___ï ___i ___r_______________E__i _______■_■ ____r

' __ ___T _i l_k __ __. __! _r I ___! \^r^

pp I IH. _^fl iB. HiH—HHH

_^___W _^ éBmmMM _^^^fc_^^J_r

E* H_LK 'fc_P_t H^-^Al*—y. f meisjes sweaters»39POM HEREN: WH l&'fSto.ao j,
{________.__._-_ L -^1 Kolber _.- !__ Jongenshemden Hl

= DAMES: fes g^^S&K»-- lfi p^*g&i4.so M
J? Warme mantels Pantalons W Kinderrokken Di

_f 9^*^58.80 9_»^g^62.30 g9^^14.50 T*
Japonnen Kostuums ■ i,^_,^^e„".■„,,..»,„,,.,,_J

Qg^fl^4l.4Q kdl P^Q_
ffj Rokken ■ J *° BES^^PTC^^jö^l^ tfQB mt\' "' ■ÉÉ___B____________^__3| __ ||^^\%# I Wmm iMÉkÉI _É II

_fl _kl _^r _ _ _________________ amT _ a __l
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Beek: Winke!Sakado"Heerlen: Klompstr. 5-7 (winkelc); Kerkrade: Markt2""""-^—^^^—^
1 i » pr\ A

(
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Maastricht: Brusselse Poort 55-Wijcker Brugstraat 32-26 | iVIMnwM. CLIXL V V__l\fll IULriW IILI IJL/ UvLu'
- i , H

W«* 1 hHERAN *siW KÊÊfffHÊIÊjf Tapijten B. \. mm imW !__i _^ij^£
%jrt?ét,HCl_Ojti€ __CITStSMIO"¥V Reuma betekent pijn.Je kunt ermee leren.—,-_, maar VCpg eet het geen moment van de

Es23éCÏÏ^^^____ I'H'l '1 *T"_ I 1 ____! *7_l "^ s~ '~V\^~ a- Veel reumapatiënten dragen hun lot in

m&ii^v-i^h y / y^- oni(jat [lun handicap niet zichtbaar is.___________-____-_-_-----■_------_--__-■ ■■■■■■■■■■B.«a._____________________________i __________________________■_______________________■

200x140 ren 200x140 Q7C 200x140 QQn -^
Stilte, die écht pijn doet.

749,-Nu vanaf vwUi' van 590,-voor O/U.' 1349,-Nu vanaf 99U." * \r U kunt er wat aan doen. Uw geld kan
240x170 QCfl 240x170 C7C 250x200 010(1 ' voor een reumapatiënt direct omgezet
1149,-Nuvanaf OSUi' van 790,-voor 313a" 2949,- Nu vanaf _L I «JUa " .w*

, . ~ . . ... ... . , .
_L /W/nTI Wür^en m verlichting. Door revalidatie, hulp-

?s4°9X2
Nu vanaf 1 150." va°n°990 0

voor 780.- 3649X- Nu vanaf 2690." middelenen onderzoek.Het i*^^^

' ff Reumafonds helpt daarbij. %.
| Kadotipü? China zijde wrYT^ ■^u„Rn_*_ ? ' ®\ t_______________ i___r L" zeer exclusief ! 59' ___i, REUMABESTRIJDING :G£pK'F-i__!_ J__ exciUSiet soeo 159- | 1 MÓÉT DOORGAAN 324 %A

~j V 11 1" tf_f Teheran Tapijten B.V, Promenade 145-147, Heerlen ■ ...JB
~j ~^r^^^^^=^^^^=j=J=|jjj=||^^==^2^=jJ=^==^^J Statenlaan 128,2582 GW Den Maag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.
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Het klinkt een beetje vreselijk
wat we nu gaan

zeggen over dekerstsfeer.
Die is bij ons te koop.
In deze advertentie vindt u accessoires die de gezelligste

dagen van het jaar nog een stukje gezelliger kunnen maken.
Want uw kerstdiner wordt toch ook feestelijker op een wit damast
tafellaken (vanaf 45-)?

Of wat dacht u hiervan: een knapperend open haardvuur
■en daarbij drinkt u een prachtige Chateau Haut Condissas 1986
A.C, Medoc (van 9,95 voor 8,95) uit een kristallen wijnglas uiteen
cadeaudoos met 12kristallen wijnglazen (van 149,-voor 99,-) ?

Er gaat niets boven de kerstsfeer: we hebben, zoals u ziet,
genoeg spullen in huis voor een boom vol gezelligheid.

""""SB WÊ OB Chateau "Het boek van dewijn".
fc. Haut Alles over wijn, van het

Condissas herkennen van goede
wijn tot en met de aanleg

IL E A.C.Medoc, van een wijnkelder.
____L !_■_ _■ Karakter" 29 90

.K. ÏHr"■ -mL\ I vollerode " .__,,.-__________
■L W i :|l^H| Medoc.

■L k WÊÈÈ f voor Q QC r-jfflf ' ' l WIJN
____bI :-' lïLi

Wit damast tafellaken. Met
Rneeweven Franse lelie-motief. Vanaf A^ _ ■_._. ■~**%~£4 WWuuLh:o t jj \__Ww_\_lï *i —2__hH ___u__r_-Rood damast tafellaken. Vanaf 7Q QC iJ| Mi_É___É^ÜlS _BÉt. ___________

Kerstkleden. Met goud/groene opdruk. v^^H
Diverse afmetingen. 100%katoen. t^H P^J^SBP^^TL»S

Bf]| Philips buitenverlichting.Kaarsmodel.

Mokkakop en schotel.Two-tone, in W 1Ë
diverse pasteltinten. Per stuk C 95 ÉT JÉ

V <9___________Bl_________k .______^^ M^mMmim, ~maMjËM*

Cadeaudoos met " ) \ J

tcktiUottr Vers uit eigen banketbakkerij: 6 x "Bouquet". Van 149,-
-roomboter amandel kerststaaf. Afgewerkt met voor 99 —amandelschaafsel. Bereid met roomboter en M Ji
100% amandelspijs. Per stuka 250 gram 450 'mMMmMMM* ««■■»
Nu 2 stuks van 9,- voorj 50 Onderborden. In 3 kleuren, 32 cm 0. 39 95

I' _#___. ________
lil 'N. ~'"' ______ =%

- «4_?^_fc. "^^___________________l 'SSêSËp

Porseleinen servies "Cocktailrose". l_gg«gl Tafel- "Noël". Sterrenzingen
Los verkrijgbaar. Van servetring cassette. 45- wereldberoemde
(7 95)totvleesschaal(39Q5) delig. 239- kerstsongs. O.a.
1* Elvis Presley,

-"**■ - _____________________V 7«7v l'

In ons restaurant: twee kalkoenbiefstukjes met mjiL GJÊRêI
hollandaisesaus, gegratineerde witlof, aardappelgar-^ '

nituur en 'n feestelijk kerstdessert. Van 13,95voor 12,95
Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 23 december ofzolang devoorraad strekt. ■-„_ >y%&

ï Wordt steeds leuker bij V&D.
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Modieus zwartAngelo Litrico 3-Delige set in zwart/wit met Elegant gedrapeerde Canda Aubergine Angelo Litrico Meisje: Zwart/witte Canda blouse zil^sën^ïoïl 3"feestkostuummetlknoops sweater,rokje en legging. japonvan glansjacquardpoly- kolbert Polyester/ 3-Dehgeset: w.tteblouse m«grrtekraa| JQ [^^V 89." boSux 120/ fe
kolbert en bandplooibroek. Katoenen sweatstof. CQ.,, ester in charmante QO Imnen/katoen. J?°* pa.sleyvest,e en rok,em zwart "^^

'&"
randa D^ntalon in ruim Avanïparty-hemd >i

Wol/polyeste, 375 116-1346,-86,10 59." kleuren. 44-50 3». m-megdeung g^ Zwa.eCanda crepe o, Candapan.lon ,n ru,m

2-Delig Baby Club pakje in Polyester/viscose. ÏJCK" ceintuur Polyester/ Viscose/polyester. VO. Zwarte Ava„tibandpT^oi
zwart/wit met rode JQ__, woL 38"40 Jö broek met riem. QQ' **
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