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Eis zes jaarvoor twee
vertrachtingen

Van onze verslaggever

IJ^ASTRICHT - Zes jaar onvoor-lof~ardehjkeI of~ardehjke gevangenisstraf eiste
«icier van justitie mrH. Smalburg

■Sjsteravond voor de rechtbank in■**»astricht tegen de 43-jarige Kerk-
jaar M. S. die hij schuldig acht-man verkrachting van twee zes-

■Od arige meisJes. De feiten waren
P Uiteenlopende data maar op na-sloeg dezelfde plek in Heerlen ge-

"gd.

By verdachte in deze zaak kwam de.gelopen maanden herhaalde ma-
Ifj ln het nieuws door zijn weige-- bloed of wangslijm te laten af-

__..m,?n ten behoeve van een zogehe-

Zk gisteren ter terechtzitting zeiIJ aa.n een dergelijk onderzoek niel
willen meewerken. „Omdat ik, 'n alibi heb en op mijn erewoord

*an zeggen* dat ik onschuldig ben
k arnaast heb ik er ook principiëlewaren tegen", gaf hij als verkla

l adat Qe raadkamer van de rechtVpi!. eerder tot tweemaal toe hac
.yklaard dat een verdachte niet tol

""gelijke medewerking mag wor-
* Srr. ,?edwongen, deed officier mitlburg gisteren nog een derde

'ng door aan de strafkamer orr
4 c

ru§verwijzing naar de rechter

' en'k01^33"5 te vraêen- Na discussie

'' half eraad van in totaal tweeëneen__ 7r,\ UUr wees de rechtbank dat verf 2°ek echter af.

het weer

ACHT MET REGEN

K^k^ndaag zijn er flinke te-
*s h fingen- In het noorden
»« h _ d met na"e sneeuw;
bex« i,Z",den is het zacht, veelreèl„ kmg met (langdurige)
v sen en middagtemperaturen«nrond 10 graden.De wind is
«lelilÊ ot vri-> krachtig uit zui-
Von e rich«ngen.
iten a

1
ctuel« informatie be-

Wt » h n6t Weer in Limbur&"nt u bellen 06-91122346V4NDAAG:op. og 41 onder
Morg°ePn

1814 ond- 10«

Joop: 08.42 onder. 16 29«»aanoP: 19.39 onder: 11.15

Vraagtekens
Inmiddels zijn er ook in de Tweede
Kamer vraagtekens gezet bij het ho-
gere huurwaardeforfait. De fractie
van de PvdA liet gisteren in de laat-
ste schriftelijke voorbereiding voor
het debat op 19 december weten de
250 miljoen gulden niet te willen be-
stemmen voor een lagere over-
drachtsbelasting. Het geld zou an-
derszins ten behoeve van het milieu
uitgegeven moeten worden.

In de Tweede Kamer zijn ook pro-
blemen ontstaan rond een door het
kabinet voorgestelde CO2-heffing
op diversebrandstoffen die 150 mil-
joen gulden per jaar moet opleve-
ren. Deze heffing zou eveneens op 1
januari in moeten gaan. De PvdA
heeft gisteravond gevraagd wat uit-
stel van het voorstel ter nadere af-
weging, zou kosten.

Voorst wil bij
defensie kortenop personeel

DEN HAAG - Staatssecretaris Van
Voorst tot Voorst van defensie, die
is belast met materieelzaken, meent
dat op zijn departement ook bezui-
nigd moet worden op personeel. De
dienstplicht moet volgens hem niet
worden afgeschaft. Dit maakte de
bewindsman gisteren duidelijk bij
een kennismakingsbijeenkomst
van de minister van defensie Ter
Beek met de pers. Ter Beek zei on-
langs nog dat afschaffing van de
dienstplicht mogelijk aan de orde
komt in de Defensienota die eind
volgend jaaruitkomt.

Hogeschool Heerlen
wil nieuwbouw
voor 60 miljoen

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Hogeschool
Heerlen plant nieuwbouw die in
de jaren negentig in fasen gerea-
liseerd moet worden en zestig
miljoen gulden gaat kosten. De
nieuwbouwvoor de 3650 studen-
ten zou plaats moeten vinden op
een gebied van circa vijfhectare.
De locaties die in aanmerking
komen ziin Zesweeen .èrofwee

tussen het NCIV-gebouw en de
wijk zelf) en het Geleendal, waar
aanvankelijk het ABP wilde bou-
wen. Zeswegen heeft de voor-
keur van de gemeente. Absolute
voorwaarde voor het doorgaan
van de plannen is dat de vrijko-
mende gebouwen van de Hoge-
school een nieuwe onderwijsbe-
stemming krijgen. Hiernaar
loopt een onderzoek. "

Gaan de plannen niet door, dan
treedteen nieuw scenario in wer-
king waarbij het zwaar versnip-
perde onderwijs aan de Hoge-
school rond drie gebouwen
(HTS, PABO en HBO Wachten-
donck) wordt geconcentreerd.
Dit alles werd bekendgemaakt
tijden een werkbezoek van de
minister van Onderwijs Weten-
schappen Jo Ritzen aan Zuid-
Limburg. Volgens drs W.Schrij-
er, lid van het college van be-
stuurvan deHogeschool, bestaat
de eerst fase van het plan uit de
realisering van nieuwbouw voor
het Hoger Laboratorium Onder-
wijs, nu in Sittard gehuisvest, en
de afdeling chemische technolo-
gie van de oude HTS op de nieu-
we locatie in 1994.

"Minister van Onderwijs JoRitzen (links) bezocht gisteren o.a. de openbare basischool Het Drieluik
in Kerkrade, waar hij het knutselwerk van leerlingen bewonderde. Verderv.l.n.r. wethouder Schrö-
der, burgemeester Mansen de secretaris t>an de onderwijscommissie Van de Voort.

Foto: DRIES LINSSEN

kabinet in grote problemen met tastenverzwaringen

Tweede Kamer wijst
hogere accijnzen af
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - PvdA, CDA en
VVD hebben zich definitief
gekeerd tegen een verhoging
van de accijns op huisbrando-
lie en petroleum, waardoor in-
direct ook de gasprijs voor ge-
zinnen op 1 juli 1990 met 1,3
cent per kubieke meter zou
stijgen. Dit blijkt uit de laatste
schriftelijke voorbereiding
van een debat over de voor-
stellen, dat volgende week ge-
houden moet worden.

Het kabinet wilde met de hogere ac-
cijnzen en de gasprijs 170 miljoen
gulden binnenhalen, te besteden
aan energiebesparende maatrege-
len, vooral bij de industrie. De maat-
regel zou op 1 januari 1990 moeten
ingaan.

Minister Kok is ook in problemen
gekomen met een voorgestelde ver-
hoging van het huurwaardeforfait
van 1,8 naar 2,3 procent op 1 januari
aanstaande. De minister wil de op-
brengsten van de maatregel, 250
miljoen gulden, besteden aan een
verlaging van de overdrachtsbelas-
ting bij aankoop van een huis.
CDA en PvdA in de Tweede Kamer
hebben woedend gereageerd op het
dreigement van CDA-fractieleider
in de Eerste Kamer' Kaland dat het
CDA er niet aan zal meewerken dit
voorstel nog voor de jaarwisseling
in de Senaat te behandelen. Dat
geldt overigens ook voor de verho-
ging van accijnzen op huisbrandolie
en petroleum (en de daaraan verbo-
den gasprijsverhoging).

sport
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taai Venray
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Buit overral 10 mille

Dochtertjes
burgemeester

gegijzeld
door jan diederen

MEERSSEN/VALKENBURG
- Een tot nog toe onbekende
man van tussen 25 en 30 jaar
heeft gistermorgen de beide
dochtertjes Charlotte (9) en
Sophie (7) van Meerssens bur-
gemeester Karel Majoor onder
bedreiging van een mes gegij-
zeld. Op die manier dwong hij
hun moeder, mevrouw Manna
Majoor, geld af te halen bij de
Rabobank in Meerssen.

De vrouw durfde uit bezorgheid
voor de beide kinderen onderweg
de politie niet te waarschuwen. Met
het geld, circa 10.000 gulden, keerde
zij terug. Daarop liet de overvaller
haar plaats nemen in haar eigen
auto en dirigeerde hij haar om rich-
ting Valkenburg te rijden. De beide
kinderen bleven alleen achter in het
huis.

Onderweg liet hij mevrouw Majoor
uitstappen en vervolgens is hij zelf
met de auto verder gereden tot bij
de uitspanning Tivoli in de voor ge-
motoriseerd verkeer doodlopende
Plenkertstraat te Valkenburg. Via
het bosgebied bij Vilt is hij met het
geld ontkomen. Tot gisteravond
was de man nog steeds voortvluch-
tig.

Tijdens de overval, die nog voor
schooltijd moet hebben plaats ge-
had, waren moeder en dochtertjes
alleen thuis. Burgemeester Majoor
was al zeer vroeg in de ochtend ver-
trokken voor een vergadering over
monumentenzorg in Utrecht. Pas
laat in de middag kon men hem op-
sporen en op de hoogte stellen van
de overval. Zijn vrouw en dochter-
jes hebben geen letsel opgelopen,
maar zijn wel danig overstuur. De
rijkspolitie heeft gezorgd dat zij des-
kundige slachtofferhulp kregen.

Volgens de politie is het puur toe-
vallig dat de overvaller bij het huis
van burgemeester Majoor aan de
Herkenberg te Meerssen heeft aan-
gebeld. De politie spreekt wel van
een puur criminele gijzeling. „Maar
het is nog te vroeg om te zeggen of
er eeri organisatie achter zit," aldus
majoor W. Kuppens, die de leiding
van het onderzoek heeft.

Vandaag besluit
over 'Schengen'

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De ministerraad
komt vanochtend in een extra ver-
gadering bijeen om een besluit te
nemen over het al ofniet onderteke-
nen van de aanvullende overeen-
komst bij het Akkoord van Schen-
gen. Premier Lubbers meldde de
Tweede Kamer gisteren dat het ka-
binet wil wachten op de resultaten
van een laatste overleg tussen de
vijf Schengen-partners, dat gister-
avond in Brussel plaatsvond. In de
overeenkomst worden bestuurlijke
en juridische afspraken gemaakt
over het wegvallen van de controle
op personen- en goederenverkeer
aan de onderlinge grenzen.

Vanmiddag of vanavond volgt een
debat in de Kamer, ongeacht de
aard van het besluit van het kabinet.

I _ " Zie verder pagina 1 5

Engels als
voertaal op

universiteiten

,Mau doe joedoe?"
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6 Telebingo-kaarlen in een speciale
kerst-envelop mei geluksnummer
voor maar F 15,-. Met de kaarten tt
weken lang kans op o.a. F 100.000,-.
Met hetgeluksnummer kans op
extra prijzen. De Telebingo-envelop is
te koop bij Albert Heijn en PTT
Postkantoren, (losse kaarten F 2,50).
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John Bröcheler bij Musica Mosa
KERKRADE - In de serie 'Solisten bij Musica Mosa'
is volgende week vrijdag de befaamde bariton John
Bröcheler te gast. De Limburgse zanger heeft voor
een keer de grote operahuizen en concertzalen in
Europa verrruilt voor de planken van het Kerkraadse
Wijngrachttheater, waar hij onder leiding van Alex
Schillings en begeleid door Musica Mosa de Ernste
Gesange van Hans Eisler en de concertaria 'lo ti las-
cio, oh cara, addio' van Mozart zal uitvoeren. Op het
programma van dit concert, dat om 20.00 uur begint,
staan verder het Christmas Concerto Grosso van Co-
relli, het Concerto Grosso nr. 7 van Handel en de be-
roemde Kanon van Pachelbel.

Het concert met John Bröcheler is het tweede in de serie. Eerder trad
de Amsterdamse cellist Jean Decroos met veel succes met het Lim-
burgs kamerensemble op. Het derde en laatste concert wordt volgend
jaar gegeven. Solist is de trompettist Frank van derPoel, de solotrom-
pettist van de Marinierskapel.

" John
Bröcheler is
door zijn
internationale
carrière de
laatste jaren
slechts zeer
sporadisch in
Limburg te
beluisteren.
Het concert met
Musica Mosa is
dus een unieke
kans om de
bijzonder
succesvolle
zanger aan het
werk te horen.Ste. Cécile Eijsden

met drie premiéres
EIJSDEN - Harmonie Ste. Cécile
(De Roej) van Eijsden heeft ambi-

| tieuze plannen. Onder leiding van. zijn nieuwe dirigent Alex Schillings. bereidt het orkest zich momenteel
1voor op het groot galaconcert, dat
! volgend jaar in het kader van het
; 110-jarig bestaan wordt gegeven. In

' hetklein Auditorium van het MECC
zal de harmonie op 21 april 1990 een
bijzonder concert geven, waarop
liefst drie composities in Neder-. landse première worden uitge-
voerd.

riarade voert Ste. Cécile Aforismen
im Wem van de Duitse componist
Hilger Schohlen uit. Verder zal De
Roej het Konzertstück für Klavier
en Orchester van Carl Maria von
Weber uitvoeren in een arrange-
ment van Martin Koekelkoren. So-
list daarbij is Ivo Janssen. De derde
Nederlandse première is de nieuw-
ste compositie van Alfred Reed,
Eventide, die enkele maanden gele-
den tijdens hetfestival in het Zwit-
serse Uster in wereldpremière is ge-
gaan. Op het galaconcert zal Ste. Cé-
cile verder de Rienzi-ouverture van

Samen met de Beeker Koorzang en Wagner en Capriccio Espagnol van
het Gemengd Koor St. Joseph Ma- Rimsky Korsakov uitvoeren.

LANDGRAAF - In
de serie De Zwarte
Reeks van uitgeverij
Herik in Landgraaf
is onlangs een nieu-
we poëziebundel
verschenen: Kleine
hoogten van Frans
Budé. Het betreft de
tweede bundel van
een serie, die wordt
gevormd door het
vier keer per jaar uit-
geven van nog niet
eerder gepubliceer-
de gedichtenbun-
dels van Nederland-
se en Belgische dich-
ters. De bundels be-
vatten 16 pagina's
met acht gedichten
en verschijnen in
een oplgge van 225.

In zijn door Joost
van de Woestijne
vormgegeven bun-
del heeft Frans Budé
zich laten inspireren
door zijn in Maas-
tricht doorgebrachte
jeugdjaren. 'Kleine
hoogten is een al-
bum met herinnerin-

Gedichtenbundel
van Frans Budé

gen', zegt de auteur
er zelf over. 'De ge-
dichten staan ener-
zijds op zichzelf, an-
derzijds vormen zij
alle acht één doorlo-
pende reeks met kor-
te terugblikken op
de kinderjaren.' De
illustratie in de bun-
del is van Frans Bu-
dé zelf. De prijs van
de bundel bedraagt
’15,90.

Een gedicht uit Klei-
ne Hoogten:

Van gangen en loka-
len het krijt-
behang van ooit ge-
schreven regels
de dood is een mees-
ter. Zijn hand
maakt bang, ont-
houdt wat nooit be-
wezen
Er is een raam in dit

gevang. Een boom
houdt al zijn vruch-
ten dicht
in geel verblindend
licht. Tussen bijna
dode
bladeren groeit een
bolster in het zicht
De dood is een mees-
ter. Pang!
Ik. sluit hem op in
mijn gedicht
In 1990 zal van de
volgende vier dich-
ters een deel in de
Zwarte Reeks ver-
schijnen: Manuel
Kneepkens, vormge-
geven door Bear
Cornet; Leo Vro-
man, vormgegeven
door Piet Gerards;
Stefan Hertmans,
vormgegeven door
Henri Ritzen en Bert
Schierbeek, vormge-
geven door Hans van
Eijk.

kust
LSO bregt Bachs
Weihnachtsoratorium
HEERLEN - In de donkere dagen voor
Kerstmis komt het Limburgs Symfonie Or-
kest met een serie van vijf bijzondere con-
certen in vier Limburgse en een Brabants
theater. Het betreft Bachs Weihnachtsora-
torium, althans de cantates 1 t/m 3, die vanaf
morgen worden uitgevoerd. Een keur van
solisten, twee Limburgse koren en een cla-
vecinist werken meer aan dit programma:
sopraan JoséKalthof, alt Hebe Dijkstra, te-
nor Wouter Goedhart en bas Frans Kokkel-
mans, het Limburgs Vocaal Ensemble en de
Bach-Kantorij Zuid-Limburg en continuo-
speler Hans van Dijk. De uitvoeringen wor-
den geleid door Salvador Mas Conde, de
vaste dirigent van het LSO.

Het Weihnachtsoratorium van Jo-
hann Sebastian Bach is geen orato-
rium in strikte zin, maar zes op zich-
zelf staande cantates, die in één ma-
nuscript werden gebundeld. Ze
hebben ieder hun eigen inhoud en
bezetting en zijn onderling heel ver-
schillend, hoewel ze qua tekst zijn
gebaseerd op het kerstverhaal.
Bach heeft deze cantates, waarin
van een dramatische uitwerking
met 'sprekende personen' overigens
geen sprake is (en dus is de bena-
ming oratorium eigenlijk niet juist),
voor zes verschillende feestdagen
geschreven: de eerste cantate voor
Eerste Kerstdag, de tweede voor
Tweede Kertsdag, de derde voor
Derde Kerstdag (die in sommige
streken nog gevierd wordt), de vier-

de voor nieuwjaarsdag, de vijfde
voor de eerste zondag in het nieuwe
jaaren de zesde voor het Driekonin-
genfeest.

De drie eerste cantates uit het Weih-
nachtsoratorium bestaan uit recita-
tieven, aria's, duetten, koralen en
koren. De tweede cantate wordt ge-
opend meteen uitvoerige 'Sinfonia',
een instrumentale inleiding die de
luisteraar in de juiste sfeer brengt.
Het aandeel van het koor in het
Weihnachtsoratorium is zeer be-
langrijk, waarbij het zwaartepunt
op de koralen ligt. De slotkoralen
uit de eerste en tweede cantate wor-
den onderbroken door een kort in-
strumentaal tussenspel, in het eer-
ste geval door trompetten en pau-
ken, in het tweede door hobo's.

Bachs Weihnachtsoratorium wordt
in de volgende plaatsen uitgevoerd:
Stadsschouwburg Tilburg (15/12,
20.15 uur), De Maaspoort Venlo
(16/12, 20.00uur), de Oranjerie Roer-
mond (19/12, 20.00 uur), Stads-
schouwburg Heerlen (22/12, 20.00
uur) en Annakerk Maastricht (23/12,
20.30).

" Hebe Dijkstra, een van de solisten tij-
dens de uitvoeringen van het Weihnacht-
soratorium.

in de theaters
HEERLEN
- do. 14/12: Het Zuidelijk Toneel en Blauwe
Maandag Compagnie spelen Zomergasten
van Maxim Gorki.

- vr. 15/12: Theaterconcert door Harry Sack-
sioni & Band.
- za. 16/12: Het Scapino Ballet danst De No-
tekraker.- zo. 17/12: Pianorecital door Mireille
Heijltjes. Zij speelt werken van Haydn,
Schubert. Liszt en Schumann (12.00 uur)
- ma. 18/12: Von Heute auf Morgen (toneel
op toneel), dans op muziek van Schönberg
(20.30 uu&J.
- di. 19/12:Theatershow van de vocale groep
Montezuma's Revenge.- wo. 20/12: Toekomstmuziek, blijspel van
Alan Ayckbourn.

SITTARD.- vr. 15/12: Het Scapino Ballet danst de No-
tekraker (19.00 uur).
- za. 16/12: Swing en Sweet, een optreden
van Rita Reys en het trio Pim Jacobs.
- di. 19/12: Fons Jansen leest voor uit eigen
werk.- wo. 20/12: Ome Willem vangt boeven, kin-
dervoorstelling met Edwin Rutten (14.30
uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen alle
voorstellingen om 20.00 uur.

MAASTRICHT:
- do. 14/12: Cabarestafette.
- vr. 15/12: Ruimtevrees, one-man-sfl
doorRobert Paul. \
- vr. 15/12: Het Brabants Orkest 0.1.v. Row
to Benzi met solistische medewerking]
de cellist Antonio Meneses (StaargeboUj- vr. 15/12 en za. 16/12: Theatergroep I
Herstel speelt de eenacter Arnold & 1
(theatercafé, 23.00 uur).

- za. 16/12: Galaconcert Limb. Bond vanj
ziekgez. met optreden van de Koninkl
Philharmonie Bochholtz 0.1.v. Heinz fl
sen (Mccc).
- za 16/12: Optreden van Jazzballet^Pdjazzex met Jazz on scale.
- zo. 17/12: Het Cherubini Quartett speelt
mermuziek van Schumann, Bartoldy
Brahms (Redoute).- ma. 18/12: Concert door het Universitt
koor Maastricht 0.1.v. Ludo Claesen en
Heerder Mannenkoor 0.1.v. Gerard
Buul (St. Janskerk).
- di. 19/12: Fööniks, een poëzieconcert
Estland (stadsschouburg).- wo. 20/12:Lunchconcert door Trio Cort
tante. Op het programma staan werken'
Schumann en Mozart (Redoute, 12.30ui- wo. 20/12: Het Nationaal Toneel speel'
komedie Tussen ons.

KERKRADE:
- vr. 15/12: Sweet Charity, musical metj
Simone Kleinsma.- za. 16/12 en zo. 17/12: Auw tek en jflj
bledsjer door Toneelvereniging Excelsw

ROERMOND:- vr. 15/12: Het Zuidelijk toneel en BlaU'
Maandag spelen Zomergasten van Ma*
Gorki.
- za 16/12 (20.00 uur) en zo. 17/12 (11.00 Uj
):Komt allen tezamen, kerstconcert doof'
Kon. Roermonds Mannenkoor.- di. 19/12:Het LSO 0.1.v. Salvador Mas O
de speelt het Weinachtsoratorium canta'
t/m 3 van Bach.

" Montezuma's Revenge, volgende week in Heerlen

Verder in...
MAASTRICHT - In het Spaans cultu-
reel centrum (Capucijnengang 6) speelt
Theatro Popular het toneelstuk Senora
de... Deze uitvoering in het Spaans is za-
terdagavond om 20.00 uur. Zaterdag-
avond, om 19.00 uur, wordt in Podium
Posjet een Kerstconcert gegeven door
leerlingen en docenten van Stichting
Muziekonderwijs De Speelman. Rudie
Ewals, Peter Kamphonst, Margot Nies,
Han van Poucke en Mirjam Vos dansen
zaterdagavond om 20.30 uur Bottoms
Up. De uitvoering vindt plaats in het
Loss Theater te Maastricht. In de grote
zaal van het Conservatorium concerte-
ren zaterdagavond om 20.00 uur Nilla
Pierrou (viool) en Eugêne de Lanck (pia-
no). Dit UNICEF-concert staat onder
bescherming van Göte Magnusson, de
ambassadeur van Zweden. Op het pro-
gramma staan werken van Schubert,
Block, Kodaly, Suk, Aulin en Ravel.

BEEK - In de Hervormde kerk van
Beek vindt zondag om 16.00 uureen Ad-
ventsconcert plaats. Uitvoerenden zijn
Léon Berben (orgel) en Loü Zeekaf (ba-
rok-hobo).

GELEEN - In de Hanenhof staat zon-
dagmorgen om 11.30 uur een Kerstcon-
cert op het programma. Uitvoerenden
zijn: Gemengd Koor Zanglust 'Geleen.
Boeker Liedei'tafel. Cantolij Limburg.
Accordeonvereniging Geleen, de solis-
ten Peter Eijkenboom en Laurent Bos
en de begeleiders Leo Sevriens en Ac-
cordeonvereniging Geleen.
LIMBRICHT-Zondagmiddag om 15.30
uur. concerteren de violisten Bart Lem-
mens en Hilde Buyns jn Kasteel Lim-
bricht.

KERKRADE - Vocaal Ensemble Kerk-
rade 0.1.v. Paul Voncken en Kamermu-
ziek Ensemble Maza uit Maastricht con-
certeren zaterdagavond om 20.00 uur in
de aula van het St. Antonius Doctorcol-
lege in de Mgr. Gilsstraat te Kerkrade.

VALKENBURG - In Kasteel Oost te
Valkenburg organiseert het Letterkun-
dig Centrum Limburg 'De Candelae-
r:een Kerstconcert. Uitvoerenden zijn:
Tonny Suilen (mezzo-sopraan), Frans
Kokkelmans (bariton). Jan Kicken
(fluit) en Willy Maassen (gitaar). De uit-
voering is zondagmiddag om 14.00 uur.

ELSLOO - In hetkader van het 37e toer-
nooi der lage landen wordt zaterdag-
avond om 20.00 uur in Maaslundcen-
trum Elsloo Van de brug af' gezien van
Arthur Miller gespeeld door de rederij-
kerskamer Gent.

HOUTHEM-ST. GERLACH - In de St.
Gerlachuskerk vindt zondagmiddag om
16.00 uur een Kerstconcert plaats door
Zangvereniging Oriee, Kerkelijk Zang-
koor St. Cecilia en de Brassband.

Oplossing van gisteren
Horizontaal: 1. akkoord; 3. applaus;
blamage; 7. graniet; 8. gesprek; 9. rrt
moet.
Verticaal: 1. aanslag; 2. diamant; 3
hang; 4. smalbek; 5. bliksem; 6. epauH

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. heiplant; 4. verschoten; 7
stampvat; 9. dieregeluid; 11. duivenhok;
12. 0.1 liter (afk.); 13. pin om een opening
in een vat af te sluiten; 15. dikke pap; 16.
haak om dode takken van de bomen te trek-
ken; 19. voegwoord; 20. paardeslee; 21.
gladde oppervlakte; 26. voorzetsel; 27. uit-
drukking van ontkenning; 28. titel (afk.);
29. vrucht; 31. let wel (afk. Latijn); 32.
mannelijk dier; 34. kasteel; 35. deel v.h.
gezicht.

Verticaal: 1. houten rustbank; 2. eerstv
gende (afk.); 3. spinachtig diertje; 4. 'papier; 5. hoewel; 6. niet fraai; 8. met'
10. zoogdier; 12. spoedig; 14. afbeeld
15. titel; 17. gewicht; 18. hardheid van
grond door vorst; 21. vreemde taal; 'aanmatigende houding; 23. lichaamsd'
24. telwoord; 25. beeldraadsel; 29. si;
hout bij cricket; 30. Japanse munt; "boksterm (afk.); 33. muzieknoot.

recept
Frisee met grapefruiten granaatappelpitjes
Benodigdheden voor 4 personen:
400 g frisee of krulandijvie, 2 rode
grapefruits, 4 el citroensap, 1 tl
Limburgse mosterd, 1 el olie, zout
& peper, pitjes van 1 granaatappel.

Was de frisee meerdere malen en
laat ze goed uitlekken in een vergiet

of slinger ze droog in een sla-centri-
fuge.
Scheur de frisee daarna in stukjes
langs de harde kern.
Schil de grapefruits heel dik zodat
er geen wit vlies meer achterblijft.
Wip de partjes los tussen de vliezen.
Meng in een kom het citroensap,
olie, mosterd, zout & peper tot een
glad sausje. ,
Laat dit enkele minuten tot rust ko-
men.

Verdeel ondertussen de frisee over
vier bordjes.
Besprenkel met de saus en strooi er
tenslotte de granaatappelpitjes
over.
TIP: Hierbij past uitstekend een
longdrink sinaasappel-granaatap-
pel, gemaakt van het sap van 2 gra-
naatappels en vers sinaasappelsap.
In plaats van sinaasappelsap is wit-
te wijn of champagne heel geschikt.
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Akkoord over
mijnenvegers

Van onze parlementsredactie

' j^EN HAAG - De Belgische rege-ng heeft na lang aarzelen inge-Jemd met een plan om samen met
ederland een nieuw type kustmij-

( "eriveger te ontwikkelen. De Bel-jfei hebben het ministerie van de-
cisie in Den Haag schriftelijk laten

' u.eten ""^t *^e ontwikkelingsfase,
! daarvoor beide landen 25 miljoen

P tafel leggen, van start kan gaan.
e nieuwe mijnenveger moet de'erk verouderde vloot van elf sche-en vervangen. Er komen tien nieu-

q ® schepen, wat bij elkaar meer danu° miljoen gaat kosten.

Laatste gesprek
Jan Palach op

band gevonden
Van onze Haagse redactie

DËN HAAG -De NOS is dezeweek in het bezit gekomen vaneen bandje met het laatste ge-
sprek van de Praagse student°an Palach. Palach stak zichzelf°P l? januari 1969 in brand uit
protest tegen de Russische inval,n Tsjechoslowakije. Hij over-
eed twee dagen later in een zie-

kenhuis en de opname, die tot nu
.9^ verborgen is gehouden, zou
llJdens zijn ziekbed zijn ge-
haakt.

alach is met zijn protestactie
symbool van vrijheid en de-

mocratie voor de Tsjechen ge-
morden. Het Wenceslasplein
waar hij zichzelf met benzine
Vergoot, is sinds enkele dagen

omgedoopt tot het Jan Palach-
P'ein. Met verscheidene bloem-

en aansteken vankaarsen op het plein hebbenveletsjechen tijdens de jongste, raagse herfst blijk gegeven vannur» respect voor de filosofiestu-dent.

"Ki-
3 z^ een tussenpersoon

j£eeg de NOS-correspondent inraag het bandje onlangs in han-
tui ~ Hlj heeft verklaard over-
va jtezi->n van de authenticiteithpf? uopname- Evenals deNOS
?n ï "" eerst uitgebreid onder-'nek gedaan. Onbekend is of eris°ri tamilie van Palach in leven> aie de opname kan verifiëren.

et gesprek zal vandaag worden
in het radiopro-rl?" 3 NOS-aktueel op radio 1°m 15.00 uur

Ritzen zwakt
uitspraak af

over Engels op
universiteit

HEERLEN - Minister Ritzen van onderwijs
heeft gisteren tijdens een werkbezoek aan
Zuid-Limburg zijn recente uitlatingen over
Engels als voertaal voor de Nederlandse uni-
versiteiten afgezwakt.

Ritzen zei niet gesproken te hebben over het
Engels als voertaal op de universiteiten en ze-
ker niet als verplichte taal, maar wel over de
wenselijkheid om meerdere universitaire
cursussen in het Engels te gaan geven ten be-
hoeve van buitenlandse studenten. Ook Ne-
derlandse studenten zullen met die taal wei-
nig moeite hebben, aldus de minister.
De Tweede Kamer had gisteren met verba-
zing kennis genomen van de uitlatingen van
Ritzen. De grote politieke partijen willen
deze kwestie zo snel mogelijk in de Kamer
aan de orde stellen.

Volgens Ritzen wordt het voor buitenlandse
studenten gemakkelijker een deel van hun
studie in ons land te volgen als de voertaal op
de universiteiten Engels wordt.
D66-Kamerlid Nuis is stomverbaasd over de

uitspraak van de onderwijsminister. „Ik vind
het heel merkwaardig dat een Nederlandse
minister zoiets zegt. Dit betekent een moord-
aanslag op het Nederlands als cultuurtaal",
aldus Nuis. „Daardoor wordt ook het voor-
oordeel van de landen om ons heen beves-
tigd, namelijk dat Nederlands een soort dia-
lect is. Het maakt van Nederlands op den
duur een taal waarin je, tot academisch ni-
veau, alles kunt zeggen".

Volgens Nuis onderschrijven de Kamerfrac
ties van CDA, PvdA en VVD zijn bezwaren
„We zullen een weg vinden om de onderwijs-
minister te laten merken hoezeer het gevoe-
len in deKamer daarover algemeen is", aldus
Nuis. Het GPV heeft gisteren schriftelijke
vragen gesteld aan de onderwijsminister
over zijn uitspraak.

Japan
Ergernis bestaat er binnen de 24
overigens over de houding van Ja-
pan. Behalve de 150 miljoen dollar
voor Polen heeft het land nog geen
geld gegeven. Wel wil het techni-
sche hulp geven en helpen bij het
opleiding van Oosteuropese mana-
gers.

Stijging verwacht
van asielzoekers

DEN HAAG - Dit jaar zijn 14.000
asielaanvragen in Nederland gere-
gistreerd. Staatssecretaris Kosto
verwacht volgend jaar een verdere
'stijging, terwijl het aantal beschik-
bare ambtenaren is afgestemd op
9200 asielverzoeken.

PvdA-kamerlid Van Traa sugge-
reerde Kosto daarop bij partijge-
noot en minister van financiën Kok
meer geld te vragen, zodat meer
ambtenaren kunnen worden aange-
steld.

Kamer: kabinet geeft
fiscus te veel macht

Van^onze parlementsredactie
DEN HAAG - Het kabinet wil de
belastingdienst te veel macht ge-
ven. Dit gaat ten koste van de posi-
tie van de belastingbetaler. Deze
stelling heeft een Kamermeerder-
heid bestaande uit CDA, PvdA,
VVD en D66 gisteren betrokken tij-
dens een debat over de Invorde-
ringswet. Daarin wordt geregeld
hoe de belastingdienst belasting-
schulden kan innen.

PvdA'er Kombrink, zelf oud-staats-
secretaris op Financiën, stelde dat
doelmatigheid bij de overheid niet
mag ontaarden in een rechteloze po-
sitie van de burger. „Immers, de
overheid kan fouten maken, die op
een behoorlijke manier gecorri-
geerd moeten kunnen worden", zo
waarschuwde hij.

Kombrink kwam met een aantal
voorstellen om de positie van de
burger met een belastingschuld te
versterken. Zo moet deze twee we-
ken de kans krijgen om een nahef-
fingsaanslag te kunnen betalen. Dat
is vier dagen langer dan hetkabinet
had voorgesteld. Het bezorgen van
een dwangbevel via de post stuitte
eveneens op weerstand bij de PvdA.
Dat is niet klantgericht, aldus de so-

ciaal-democraten. Deurwaarders
moeten de dwangbevelen zelf blij-
ven bezorgen, aldusKombrink.
De PvdA wil verder dat de belas-
tingdienst de belanghebbenden
gaat informeren dat er een navorde-
ringsaanslag is opgelegd. Die ver-
plichting staat nu niet in de wet,
maar hoort daar wel in thuis. Kom-
brink kreeg voor zijn visie steunvan
CDAer Vreugdenhil, belastingspe-
cialist.
Overigens zal de nieuwe Invorde-
ringswet op zijn vroegst op 1 juni
1990 in werking treden. Oorspron-
kelijk was dat 1 oktobervan dit jaar.

binnen/buitenland

Inkrimping
veestapel
taboe bij
Milieuraad

f QEN HAAG -De Centrale Raad
[e
'°or de Milieuhygiëne (CRMH), het, milieu-adviesorgaan
'an de overheid, spreekt zich in zijn
idvies over de bestrijding van ver-t 'Uring niet concreet uit over inkrim-

J lng van de veestapel. De raad geeft, el aan dat „volumegerichte maat-
nagelen aan de orde moeten ko-itfrien".
Jj'at bleek gisteren bij de behande-
fj^g van het advies over het bestrij-fuigsplan verzuring, waarin opge-
ff°nien het planvan aanpak voor de
Inperking van ammoniak-uitstootP°or de landbouw,
fjtet name demilieu-organisaties dieFf1 de CRMH zijn vertegenwoordigd,r^den verwoede pogingen de raad
r.i harde uitspraken over inkrim-
ïlng van de veestapel te brengen.
Ër^ stuitte vooral op verzet van hetf^ndbouwschap en de werkgevers-
organisaties VNO en NCW.
re uitstoot van ammoniak levert
ff^n belangrijke bijdrage aan de ver-
rpttng. De landbouw, en met name

' e intensieve veehouderij, is verant-woordelijk voor ruim 90 procentan de ammoniak-uitstoot in Neder-
i j*nd. Ammoniak komt vrij uit stal-Z^-' bij de opslag van mest in silo's,

" _ het weiden van vee en het ge-
ruik van dierlijke en kunst-mest

01J mestverwerking.

Politieke en economiesche hervormingen voorwaarde

Westerse hulp voor
heel Oost-Europa

Van onze correspondent

BRUSSEL - De rijke westerse
landen zijn bereid om behalve
aan Polen en Hongarije ook
ruime financiële en economi-
sche hulp te geven aan andere
Oosteuropese landen. Voor-
waarde is dat ook daar politie-
ke en economische hervor-
mingen worden doorgevoerd.

Dat hebben de ministers van bui-
tenlandse zaken van de 24 landen
van de OESO gisteren in Brussel
verklaard. In het bijzonder komen
Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije,
Bulgarije en Joegoslavië voor deze
hulp in aanmerking, mits zij daar
zelf om vragen.

De rijke landen besloten in Brussel
om hun hulp aan Oost-Europa nog
meer te gaan coördineren. Voorlo-
pig is voor een hele reeks projekten
al meer dan tien miljard gulden toe-
gezegd of betaald. Vrijwel al dat
geld gaat naar Polen en Hongarije. "Zo besloten de ministers definitief
tot de oprichtingvan een fonds van
een miljard dollar voor de verster-
king van de Poolse munteenheid en
tot het beschikbaar stellen van nog
een miljard dollar in de vorm van
overbruggings-kredieten voor Hon-
garije.

Maar dit is nog lang niet genoeg.
Volgens EG-commissaris Andries-
sen (buitenlandse betrekkingen) is
meer geld nodig, zeker als ook ande-
re landen hulp vragen. Hoeveel
„hangt af van de verzoeken, de be-
hoeften en de mogelijkheden", zei
hij.

De 'Groep van 24' omvat de EG-lan-
den, de zes Westeuropese niet-EG-
landen, Turkije, de Verenigde Sta-
ten, Canada, Japan, Australië en
Nieuw-Zeeland. De Europese Com-
missie coördineert namens deze
landen de hulp aan Oost-Europa.

Ministerie: 30 km
in woongebieden

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Grootscheepse in-
voering van een maximumsnelheid
van 30 km/u in woongebieden kan
er voor zorgen dat het aantal onge-
lukken met 90 procent wordt ver-
minderd. Minister Maij-Weggen
(Verkeer) erkent dat in de schrifte-
lijke antwoorden op vragen uit de
TweedeKamer over haar begroting.
De bewindsvrouwe kondigt bij haar
antwoord aan dat ze gemeentenwil
stimuleren meer 30 km-gebieden
aan te leggen. Daarbij wil ze vooral
aandacht besteden aan de hoge kos-
ten van het ombouwen van wegen
tot 'woonerf.

Het aantal verkeersdoden is gedu-
rende de eerste negen maanden van
dit jaarmet 12 procent gestegen, na
een jarenlange gestage daling. De
"verontrustende" cijfers komen
volgens Maij-Weggen vooral voor
rekening van een stijgend aantal do-
den onder motorrijders, bromfiet-

sers en vooral fietsers (plus 32 pro-
cent). De stijging tekent zich verder
vooral af onder kinderen beneden
de veertien jaar (plus 66 procent).

Oorzaken van de onverwacht grote
stijging zijn volgens Maij de grote
toename van het autoverkeer, het

stijgend "tweewielerverkeer (fiet-
sen-red.) door het uitzonderlijk
mooie weer" en de toegenomen rij-
snelheden.
De bewindsvrouwe wil automobi-
listen verplichten om met ingang
van 1 november 1990 overdag dim-
licht te voeren. Dat levert een daling
van vijf procent op van het aantal
verkeersslachtoffers. In het nieuwe
verkeersreglement is die verplich-
ting opgenomen, maar de opstelling
daarvan ondervindt vertraging.
Maij-Weggen verwacht dat het aan-
tal reizigers met het openbaar ver-
voer de komende jaren niet met
twee procent per jaarzal toenemen,
maar slechts met een procent.

Elf miljoen
gulden voor

monumenten
ZEIST - De rijksdienst voor de mo-
numentenzorg in Zeist heeft circa
elf miljoen gulden beschikbaar ge-
steld voor veertien bijzondere pro-
jecten. Het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur maak-
te dit gisteren bekend nadat diezelf-
de dag een onderzoek was gepubli-
ceerd waaruit bleek dat gemeenten
vinden dat zij voor monumenten-
zorg te weinig geld krijgen.

WVC zegt dat het geld is vrijgeko-
men omdat dit jaar een aantal res-
tauraties van monumenten niet is
doorgegaan of is-' uitgesteld. De
voormalige minister van WVC,
Brinkman, had in augustus van dit
jaar al 130 miljoen gulden beschik-
baar gesteld voor de restauratie van
kerken.
De circa 11 miljoen zal door de rijks-
dienst voor de monumentenzorg
worden uitgekeerd aan de eigena-
ren van grote bouwwerken, met
name in gemeenten met een klein
budget.

Ambassadeur
Spanje wil
eigen bewaking

DEN HAAG - De Spaanse ambassa-
deur in Nederland M. Sassot over-
weegt serieus de ambassade te laten
bewaken door eigen veiligheids-
functionarissen.

Met nadruk wordt verklaard dat het
gaat om de beveiliging binnen het
gebouw. Volgens de ambassade is
het op zich niet bijzonder dat bevei-
ligingspersoneel uit eigen land de
bewaking ter hand neemt. Ook bij
een aantal andere diplomatieke ves-
tigingen is dat gebruikelijk. De
Haagse politie geeft geen commen-
taar op de plannen van de ambassa-
deur.
De politie van-Amsterdam heeft ex-
tra veiligheidsmaatregelen getrof-
fen in de buurt van het Spaanse con-
sulaat aan het Frederiksplein in
Amsterdam. Ook de woning van de
consul aan de Herengracht in de
hoofdstad wordt extra streng be-
waakt.

Todor Zivkov
geroyeerd

SOFIA - De Bulgaarse Communis-
tische Partij (CP) heeft gisteren offi-
cieel afstand gedaan van haar lei-
dende rol, zoals die was vastgelegd
in de Grondwet. Ook is oud-partij-
leider Todor Zivkov uit de Partij ge-
royeerd.

De tweede en de derde alinea in Ar-
tikel 1 van de grondwet, waarin
wordt bepaald dat de Communisti-
sche Partij „de leidende kracht is
binnen de maatschappij en de
Staat", zullen binnen een maand,
mogelijk al deze week, formeel door
de NationaleAssemblee worden ge-
schrapt.

Ook in Kroatië
vrije verkiezingen
BELGRADO -.De communistische
partij in Kroatië, de op Servië na de
grootste deelrepubliek van Joego-
slavië en tevens een van econo-
misch sterkste van deze republie-
ken, heeft gisteren ingestemd met
invoering van het meerpartijenstel-
sel. Dit betekent dat er in april vrije
verkiezingen zullen kunnen worden
gehouden,

Woensdagkoos deKroatische partij
op de derde dag van zijn congres te-
vens de hervormingsgezinde jurist
Ivica Racan, 46, tot voorzitter.

Een kleinere deelrepubliek, Slove-
nië, besloot al eerder in mei vrije
verkiezingen te houden voor het
Sloveense parlement.

In Nederland
actieve spion
gearresteerd

JOHANNESBURG/DEN HAAG -
Een Zuidafrikaanse soldaat dienaar
eigen zeggen in Nederland gespio-
neerd heeft, is in zijn land gearres-
teerd wegens desertie. Het gaat om
Robert Carelse die onlangs tegen-
over het liberale 'Vrije Weekblad'
bekende dat hij het afgelopen jaar
geïnfiltreerd heeft in de in Amster-
dam gevestigde organisatie van
Zuidafrikaanse dienstweigeraars
(Cosawr).

uit
Twee ton

UNICEF-Nederland heeft zijn
jaarlijkse Rampenfonds van
200.000 gulden beschikbaar ge-
steld voor onmiddellijke nood-
hulp aanEthiopië. Met deze gift
reageert UNICEF-Nederland
op de oproep van de internatio-
nale UNICEF-organisatie om
snel te helpen met noodhulp-
programma te financieren.
UNICEF heeft voorlopig een
budget opgesteld van 18 mil-
joen gulden. Aan de Neder-
landse regering heeft de organi-
satie gevraagd hieraan snel bij
te dragen.

Onderzoek
Philips Verkeers- en Vervoers-
systemen en de Technische
Universiteit in Delft starten een
gezamenlijk onderzoek naar
methoden om de kwaliteit van
het openbaar vervoer te verbe-
teren. Zij willen daarmee de
openbaar-vervoerbedrijven en
de overheid behulpzaam zijn
bij het bepalen van hun beleid.

'Aanbod'
Imelda Marcos, de weduwevan
devroegere Filippijnse dictator
Ferdinand Marcos, heeft aange-
boden 56 miljoen dollar over te
dragen aan de regering van de
Filippijnen, „als de regering
haar vordering op een Zwitser-
se bankrekeningvan 70 miljoen
opgeeft." David Castro, een lid
van de commissie voor goed
bestuur van president Aquino,
zei dat Imelda's aanbod om 80
procent van de rekening af te
geven van oktober dateerde.
Volgens de Filippijnse regering
heeft Marcos tijdens zijn 20-ja-
rig bewind tien miljard dollar
bij elkaar gestolen, en een deel
van dat geld op geheime Zwit-
serse bankrekeningen gestort.

Pornozaak
,Het Hof in Leeuwarden vindt
dat de politie meer had kunnen
doen in het onderzoek naar de
porno-affaire in Oude Pekela.
Toch zal het onderzoek niet
worden heropend. Het week-
blad Vrij Nederland citeert
deze conclusie en het besluit
uit een niet openbaar gemaakte
beschikking van het gerechts-
hof. Ouders hadden een klaag-
schriftprocedure aangespan-
nen tegen het openbaar minis-
terie in Groningen, dat voort-
durend verklaarde dat de on-
derste steen boven was gehaald
in de kwestie-Oude Pekela. De
ouders twijfelden daaraan.
Naar hun mening heeft de poli-
tie met bepaalde gegevens niets
gedaan. Zij krijgen gelijk van
het gerechtshof in Leeuwarden
dat concludeert dat: 'niet elke
voorstelbare mogelijkheid tot
tot het vinden van welk spoor
dan ook volledig is onder-
zocht."

Schuilplaats
In haar speurtocht naar de
moordenaars van de bankier
Alfred Herrhausen heeft de
Westduitse politie een boeren-
woning die diende als schuil-
plaats voor de Rote Armee
Fraktion (RAF) gevonden. Het
huis, dat zich 'ergens' in Slees*
wijk-Holstein bevindt, bleek in
aller ijl te zijn verlaten na de ar-
restatie, vorige week, van twee
vermeende terroristen. Ute
Hladki (34) en Frank Holger
Bodo Deilke (29) werden afge-
lopen donderdag aangehouden
op verdenking van het lidmaat-
schap van de RAF. Deze stads-
guerrillaorganisatie heeft zich
verantwoordelijk gesteld voor
de dood van Herrhausen, hoofd
van de Deutsche Bank.

'Nog te vroeg'
Otto von Habsburg, zoon van
de laatste Oostenrijkse keizer
en Hongaarse koning Karl I,
sluit niet uit dat hij zich in de-
toekomst kandidaat zal stelletj
voor het Hongaarse president-
schap. Het is nu nog te vroeg
voor zo'n stap. In het Europees
parlement kan hij op dit mo-
ment nuttiger werk doen voor
Midden-Europa. Dat zei de 77-
-jarige Yon Habsburg op een bij-
eenkomst van de Europese Be-
weging in Frankrijk. De keizer-
lijke nazaat zit namens de
Beierse CSU in het Europees
parlement en is voorzitter van
het Paneuropees Verbond.

IRA-verdachte
De politie in Amsterdam heeft
de juiste identiteit vastgesteld
van de man die afgelopen
maandag is aangehouden in
verband met een schietpartij in
Antwerpen door twee leden
van het verboden lerse Repu-
bleinse Leger (IRA). Het gaat
om de 26-jarige A.K. die de
Britse nationaliteit heeft. Bel-
gië heeft inmiddels om zijn uit-
levering gevraagd. Eerdere be-
richten als zou het gaan om de
30-jarige ler Terence Mac D.
blijken dus niet juist. De 26-ja-
rige Brit blijkt geen onbekende
van de politie te zijn. Na een
vechtpartij in 1987 werd hij na-
melijk ons land uitgezet. De
man is inmiddels voorgeleid
voor de officier van Justitie in
Amsterdam. Hij wordt vastge-
houden nadat bij hem pistool-
mitrailleurs zijn gevonden.

De Egyptische president Moebarak (links) bracht gisteren
een onverwachts bezoek aan Libië. Moebarak en

zijn ambtgenoot Gaddafi (rechts) besloten hun samen-
werking op economisch gebied verder uit te bouwen.
Beide staatshoofden bereikten ook overeenstemming
over de positie van Egyptische werknemers in Libië.
Libië en Egypte zullen verder hun samenwerking op
het gebiedvan verkeer, energie en infprmatie uitbrei-
den, maar beide landen gaan geen officiële diploma-
tieke relaties aan. Gaddafi gafdaarvoor als reden dat
Libië de Arabische natie als éénvolk beschouwd waar-
door uitwisseling van ambassadeurs overbodig is.
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Donderdag 14 december 1989 "3

l/oorcfe mooiste bac/temers.
o/e mooiste Mie/eke*k&ns&n .

i/akkomohq acti/i&:Kouppe'
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Heetten, Bteuteweg 3, Industrieterrein I 8""2: UZ I* van °330'
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(ADVERTENTIE)

Schunck voordeel

______W/ t\W/ // JZ/

aar winkel je voor je plezier !

(ADVERTENTIE)

tot en met 23 december
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binnen/buitenland

Minister d'Ancona op conferentie over meisjesbeleid:

'Taak voor jongens
in huishouden en bij
zorg voor kinderen'

Van de redactie binnenland
I pEN HAAG- Vrouwen en meis-
Jes kunnen werk binnen- en bui-tenshuis alleen combineren als
i mannen en jongens dat ook;doen. De invoering van de 1990-

-> maatregel, goede kinderopvang
ien maatregelen op het terrein
!van zwanger- en ouderschaps-
jjverlof kunnen de economische
[■Zelfstandigheid van vrouwen en
I meisjes bevorderen, maar het be-
langrijkste is dat mannen en jon-
jgens zich ook bezighouden met
,net huishouden en de zorg voor
jle kinderen.

betoogde minister d'Ancona

" Van WVC gisteren in Den Haag
| °P een internationaleconferentie
;°ver meisjesbeleid. „Ik vind het
Natuurlijk prima, dat een slimme
Jfteid op haar toekomst is voor-bereid, maar ik vind ook dat een
Knappe vent zijn verantwoorde-lijkheid kent," aldus de minister.

;Pe conferentie stond in het te-iKen van de zogenaamde 1990-
Jf^aatregel. De Nederlandse over-heid gaat ervan uit dat alle meis-
jes die in en na 1990 18 jaar wor-den zoveel mogelijk deelnemen,aan de arbeidsmarkt en econo-;jnisch zelfstandig zijn. Maar wil>aie doelstelling gehaald worden,

dan moeten volgens de minister
ook jongens „op alle terreinen-
"voorbereid worden op een zelf-
standig bestaan.

Wat d'Ancona met die laatste op-
merking bedoelde, legde ze uit
aan de hand van een voorbeeld.
„Een man wil best nog eens stof-
zuigen, maar hij ziet het stof pas
liggen, als zijn partner erop
wijst." Volgens de minister gaat

het er niet alleen om de techniek
van het huishouden onder de
knie te krijgen, maar ook om het
besef van wat nodig is. „Het gaat
om de mentaliteit en de vaardig-
heid. Beide zaken kunnen ge-
woon aangeleerd worden," aldus
d'Ancona.
In ditverband zei ze bij minister
Ritzen van onderwijs en weten-
schappen de discussie over het
vak verzorging in het onderwijs
nog eens aan te willen zwenge-
len. Ook meldde ze dat er een

voorlichtingscampagne over
zelfstandig zorgen (voor jezelfen
voor anderen) voor jongens
komt.
De eisen die bij vrouwen gesteld
worden aan de economische zelf-
standigheid botsen volgens d'
Ancona voortdurend met de
eisen die verbonden zijn aan het
ideale huisvrouw- en moeder-
schap. Veel vrouwen ontlopen
daarom die conflictsituatie door
öf geen kinderen te krijgen en te
kiezen voor een beroep, öf door

zich bij de geboorte van het eer-
ste kind terug te trekken uit het
arbeidsproces. De minister zei
met verontrusting kennis te heb-
ben genomen van een recent
krantebericht waaruit bleek dat
steeds meer werkloze meisjes
moeder willen worden. Volgens
haar moet nader onderzocht wor-
den hoe dat komt.

d' Ancona meende dat ons land
nog maar nauwelijks begonnen
is om de ontplooiingskansen van
meisjes goed vorm te geven. In
het onderwijs bij voorbeeld ge-
beurt wel veel, maar als er niet
meer aandacht komt voor de so-
ciaal-culturele zelfstandigheid
van meisjes zal hun positie niet
echt verbeteren.
De minister zei dat het niet een-
voudig is om de 1990-maatregel
bekend te maken bij de etnische
groeperingen. Ze citeerde een
meisje dat tegen Buitenlanders
Bulletin had gezegd: ,„Hoe vertel
ik mijn vader wat de regering
van mij wil." In een in 1991 te
verschijnen voortgangsrapporta-
ge zal daarom volgens d' Ancona
concreet moeten worden aange-
gegeven welke gevolgen het ge-
voerde beleid voor allochtone
meisjes heeft en welke nieuwe
maatregelen nodig zijn.

Economische verwachtingen kunnen een rol gespeeld hebben

Woede in de VS over
opening naar China

Van onze correspondent

WASHINGTON - Eind vorige week besloot de Amerikaanse
Resident Bush de deur naar China open te zetten, en twee

n zijn topadviseurs naar dat land te sturen. Hij had maar
n probleem: hoe moest hij dit verkopen? Het antwoord

ïas: door het om te beginnen zo stiekem mogelijk te doen.
maakte het Witte Huis het nieuws pas vrijdagnacht

r^ twee uur bekend. Op dat moment zaten nationaal veilig-

heidsadviseur Scowcroft en staatssecretaris Eagleburger
buitenlandse zaken) al hoog en droog in Peking.

i t ongebruikelijk late tijdstip
gekende dat het verhaal niet
j.eer in de kranten van zaterdag
j. n. £>a{ jgre js van twee acjv j_
wUrs in het weekeinde plaats-
ij. was ook geen toeval: het is
y, Amerika een oude politieke
*pfuom s^ecn^ nieuws in het
(j end bekend te maken, omdat. " de eerste woede verdampt is
tluhr e t^c' at me<^ia> politici en
p niiek, in de normale werkweek,
tipS»ecnt gaan reageren.
Sm Za* °°^ we^ net Per ongenjkn> dat Scowcroft en Eaglebur-- °P het vliegtuig stapten op een
~°ment dat het Congres met re-
jss was Dat Congres zal pas op 23
stpUi?ri weer °P volle oorlogs-

rkte in Washington zijn.

PRESIDENT
GEORGE BUSH

...bedolven
onder

kritiek...

'Resultaat'
kin sn niet goed weet hoe hij
wonverwachte stap moet verko-

werd verder duidelijk toen
het Witte Huis een langvan

e?ren geplande ontmoeting had
\|e. een groep commentaarschrij-

Van ranten, en naar het
ïevom van zyn initiatief werdraagd.
/ J zei niet te willen dat China to-
Oo'" geïsoleerd blijft, dat de VS
'Jen ïe' c°ntacten met andere lan-
aen eDDen die het met de rhen-
isH ,echten niet zo nauw nemen,
de de reis geen hervatting van
Je n°rmale betrekkingen bete-
ten ."Mensen die dat zeggen, we-
j, niet waarover ze het hebben,"m^ Bush.

£en endien, zo voerde de presi-
&os r"" 1' neeft de Teis a* direct één
Chi resultaat opgeleverd: de
BePn »e regering heeft beloofd
*e^ 9 raketten, raketten met
"en eradius van enige honder
kn*. ku°meters, aan Syrië te ver-
ft Pen.

1
jvPr, iaatste argument betekent
ielfd Cl nietveel- China heeft het"
100^e a' enige malen eerder be-
Wor^l 'aatstelijk in februari, en dat
*ietl , door de Amerikanen, ge-
fcjjj de gretigheid waarmee de
tan ,en eerder raketten aan lan-
I ais Iran hebbenverkocht, met

een flinke korrel zout genomen.
Waar dan nog bij komt, dat de M-9
zich nog in de ontwikkelingsfase
bevindt.

Weinig indruk
Hetverweer heeft op de critici van
de jongstepresidentiële maatregel
weinig indruk gemaakt, en dat is
begrijpelijk ook. De manier waar-
op Bush de deur naar China open-
zette, is noch erg fraai, noch erg
eervol.
Want het staatshoofd zei in juni,
na de dramatische gebeurtenissen
op het Tiananmen-plein in Pe-
king, dat er geen hoge Amerikaan-
se delegaties meer naar China zou-
den gaan. Dat was één van een
aantal - overigens betrekkelijk
milde - sancties, en die sancties
zouden pas worden opgeheven,
als deChinese leiders weer op hun
totalitaire schreden zouden terug-
komen.

Dat is geenszins gebeurd. Integen-
deel, de studenten van het Tianan-
men-plein werden opgepakt en in
een aantal gevallen geëxecuteerd.
Hervormingen werden de een na
de ander teruggedraaid, en China
is nu weer een echte politiestaat,
compleet met de daarbij horende
terreur en angst. Daar kwam dan
nog bij dat de Chinese leiders al
snel Amerika de schuld voor de
onlusten begonnen te geven, en
zich steeds schriller over de vroe-
gere vriend begonnen uit te laten.
Ze maakten bovendien meer dan
duidelijk, dat van een herstel van
de relatie geen sprake zou kunnen
zijn, als niet Amerika de eerste
stap zou zetten, waarmee deAme-
rikanen impliciet hun 'schuld'
zouden erkennen.

Het is inderdaad ongelooflijk dat
de Amerikanen met de reis van
Scowcroft en Eagleburger zonder
daarvoor iets terug te vragen, de
eerste stap op weg naar hervatting
van de relatie tussen de twee lan-
den hebben gezet.
De tafelrede die Scowcroft het af-
gelopen weekeinde in Peking
hield, was verder gewoon pijnlijk.

Hij zei onder meer dat China en de
VS te veel gemeenschappelijk
hebben om de relatie door „nega-
tieve krachten" te laten verpesten.
Jekunt je afvragen wat hij hier be-
dpelde. De studenten van het Tia-
nanmen-plein?

Twee kanten
De kritiek die nu in Amerika in
alle hevigheid is losgebarsten,
heeft twee kanten. In de eerste
plaats vinden veel commentato-
ren en politici dat de Chinese lei-
ders niets gedaan hebben, dat her-
vatting van de betrekkingen
rechtvaardigt. In de tweede plaats
vinden ze dat Bush voor China
door het stof is gekropen.

Commentaren in kranten hebben
koppen als: 'Toejuichingen voor
de slagers van Peking' en 'Verraad
in Peking. De Democratische fr-
actieleider in de Senaat, George
Mitchell, zei maandag: „Dit is
kruiperig optreden. Deze maatre-
gelen maken onze zorg over de
mensenrechten bovendien totaal
ongeloofwaardig."

Een andere Democraat, afgevaar-
digde Stephen Solarz, merkte ver-
der op: „stel dat Gorbatsjov het

rode leger op demonstranten in
hetRode Plein loslaat. Zou de pre-
sident dan ook zijn nationale vei-
ligheidsadviseur naar Moskou
sturen?"
Het is een terechte vraag. Het is
gewoon ondenkbaar dat Bush
even verzoenend zou zijn opgetre-
den als het Tiananmen-plein in
Moskou had gelegen. Waarom
komt China dan wèl zo makkelijk
weg?
Men kan vooralsnog slechts ra-
den. Wellicht is een van de rede-
nen, dat Bush altijd een speciale
band met China heeft gehad, sinds
hij er in 1975, rond de tijd dat Ni-
xon zijn opening naar China
maakte, als afgezant zat.
Misschien is hij ook wel tot de
conclusie gekomen, dat de in-
vloed die China op de Oostaziati-
sche regio heeft zo groot is, dat
Amerika niets anders kan dan
weer op de oude voet met het land
om te gaan. Economische ver-
wachtingen - China telt tenslotte
een miljard consumenten - kun-
nen een rol hebben gespeeld.

Prijs
Hoe dat ook zij, Bush zal een prijs
moeten betalen. Het Congres zal
in januari bij terugkeer over hem

heenvallen. De opening naar Chi-
na zal hem verder absoluut een
deel van zijn populariteit gaan
kosten, want niemand in Amerika
is de beelden vergetenvan die - la-
ter omgebrachte - man die in juni
in zijn eentje een rij tanks tegen-
hield.

'Gruwelijk'
De beschuldigingen hebben betrek-
king op oorlogsmisdaden gepleegd

in Duitsland en in de door de Duit-
sers bezette gebieden. Er zijn dikke
stapels dossiers over gruweldaden.
In het bijzonder over massamoor-
den op joden. De verantwoordelijke
minister van Binnenlandse Zaken
Waddington verklaarde in het La-
gerhuis dat het hier gaat om gruwe-
lijke feiten die niet verdoezeld kun-
nen worden.

Naar verluidt is er thans genoeg be-
wijsmateriaal voorhanden om na
wetswijziging tegen vier Britten een
proces te beginnen. Maar één daar-
van is inmiddelsal overleden en een
ander waarschijnlijk te oud en te
ziek om terecht te kunnen staan. De
zaken tegen tientallen anderen wor-
den nog steeds onderzocht.

Vooriztter NZR: snel meer geld nodig
'Gezondheidszorgaan herzieningtoe'

UTRECHT - Er moet nu heel
snel meer geld komen voor de
acute noodsituaties in de ge-
zondheidszorg, en meer dan
aangekondigd. De financiële
problemen zijn wel enigszins
te verlichten door het geld
zorgvuldiger te besteden,
maar dat is nietgenoeg. Eigen-
lijk is het totale pakket van ge-
zondheidszorg aan herziening
toe en moeten er nieuwe gren-
zen worden gesteld. De huidi-
ge grenzen leiden tot onrecht-
vaardige situaties.

Dit zei voorzitter prof. dr G. van
Veldhoven van de Nationale Zie-
kenhuisraad gisteren in Utrecht op
de algemene vergadering van de
NZR.
Zoals bekend verkeert de gezond-
heidszorg in financiële problemen.
Steeds meer instellingen slagen er
niet in de stijgende vraag naar zorg-

verlening binnen hun budget op te
vangen.

In de verpleeghuizen schiet de ele-
mentaire verzorging van patiënten
vaak ernstig tekort. Ruim 7.000 psy-
chogeriatrische patiënten wachten
(gemiddeld negen maanden) op een
dringend noodzakelijke opname.
Ook de psychiatrische ziekenhuizen
en de zwakzinnigenzorg kampen
met plaatsgebrek. In de algemene
ziekenhuizen geldt hetzelfde en
kunnen noodzakelijke behandelin-
gen soms niet gebeuren.

Van Veldhoven wil deze achter-
standssituaties niet afdoen als inci-
denten. Zijn conclusie is dat de ge-
zondheidszorg over de hele linie
niet op een aanvaardbaar niveau
draait. „Bij ongewijzigd beleid zal
een niet-toereikende zorgverlening
een structureel verschijnsel wor-
den," zo voorspelde hij.

„In de gezondheidszorg komt er
steeds meer bij, maar gaat er nooit
iets af. Behoort alleswat wij in de af-
gelopen decennia tot de gezond-
heidszorg zijn gaan rekenen, tot de
echt noodzakelijke hulpverlening
die dan ook collectief gefinancierd
en verplicht verzekerd moet zijn?"

Viëtnamezenmogen terugnaar familie
HANOI - De 51 Vietnamese vluch-
telingen die dinsdag onder dwang
vanuit Hongkong naar huis zijn ge-
deporteerd, zullen na een kort ver-
blijf in een doorgangskamp met
hun familie herenigd worden, zo is
gisteren uit Britse diplomatieke
bron in de Vietnamese hoofdstad
Hanoi vernomen.

Volgens de zegsman heeft de Britse
ambassadeur in Vietnam de vluch-
telingen in het kamp in Soe Son, opzon dertig kilometer ten noordwes-
ten van Hanoi, bezocht. De vluchte-
lingen, nog moe van de reis, krijgen
naar zijn zeggen dezelfde behande-
ling als hun landgenoten die sinds
maart jl. vrijwillig naar huis zijn te-
ruggekeerd, op basis van een pro-
gramma van het VN-Hoge Commis-
sariaat voor de Vluchtelingen.
De daarbij gangbare procedure is
dat de vluchtelingen twee tot drie
dagen in een doorgangskamp ver-
blijven en een medisch onderzoek
ondergaan.
De Vietnamese autoriteiten zwijgen
tot nu toe in alle talen over de jong-
ste deportaties en laten geen buiten-
landse journalisten toe tot het
kamp.

Ontmoeting De Klerk
met Nelson Mandela
JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse president F.W. de Klerk
heeft in zijn ambtswoning een ont-
moeting gehad met ANC-leider Nel-
son Mandela. Het ministerie van
justitie in Pretoria heeft dit bekend-
gemaakt.
Het is de tweede keer dit jaar dat
Mandela een onderhoud heeft met
een Zuidafrikaanse president. Op 5
juli sprak hij met de toenmalige pre-
sident P.W. Botha, die inmiddels
door De Klerk is opgevolgd. De ver-
wachting is dat Mandela, die sinds
1964 een levenslange gevangenis-
straf uitzit, binnen enkele weken zal
worden vrijgelaten.

Lagerhuis: alsnog
berechting Britse

oorlogsmisdadigers
Van onze correspondent

LONDEN - Het Lagerhuis
heeft zich in overgrote meer-
derheid uitgesproken voor de
berechting in eigen land van
Britten die verdacht worden
van ernstige oorlogsmisdaden.
Omdat het gaat om misdaden
die buiten Groot-Brittannië
zouden zijn begaan, moet de
wet worden aangepast. Het is
nu aan het kabinet daartoe
voorstellen in te dienen. Aan-
gezien ook premier Margaret
Thatcher en haar minister van
Binnenlandse Zaken David
Waddington hebben voorge-
stemd, wordt aangenomen dat
er spoedig een voorstel tot de
noodzakelijke wetswijziging
op tafel zal liggen.

Indien de wetswijziging binnen niet
al te lange tijd voor het parlement
wordt gebracht en aanvaard, is het
mogelijk dat het eerste Britse oor-
logsproces nog binnen een jaar kan
beginnen. Aan de stemming in het
Lagerhuis (348 voor en 123 tegen) is
een emotioneel debat voorafgegaan
over berechting van mensen die nu
Britse onderdanen zijn, maar dat
niet waren tijdens de Tweede We-
reldoorlog.

Opgerekt
Volgens Van Veldhoven is gezond
meer danniet ziek, maar kan het be-
grip gezond ook niet eindeloos wor- ;
den opgerekt. Hij vindt dat de col- 'lectieve verzekering beperkt moet
blijven tot de professionale inter- .
venties bij stoornissen of gebreken
op geestelijk of lichamelijk gebied. .
„Het zal duidelijkzijn dat in het ver-
lengde hiervan de indicatiestelling 1
als toegang naar het terrein van de [
gezondheidszorg wellicht ook aan i
herijking toe is."

Niemand weet precies wanneer de
financiële grenzen echt zijn bereikt,
maar ook niemand kan meer ont-
kennen dat we er samen in hoog
tempo op afgaan, aldus Van Veldho-
ven. Tot nu toe heeft geen enkele
partij de verantwoordelijkheid wil-
len nemen om tot oplossingenteko-
men. De onlangs door de sectie zie- 'kenhuizen van de NZR voorgestel- "de brede maatschappelijke discus- j
sic waarin alle betrokkenen samen "nadenken is de goede weg, vindt de
NZR-voorzitter.

Scepsis
Tegenstanders van een Britse be-
rechting, waaronder oud-premier
Edward Heath en een meerderheid
van de Lords in het Hogerhuis, hou-
den vol dat de gerechtelijke bewijs-
voering na veertig jaar tegen man-
nen die nu diep in de tachtig zijn
buitengewoon moeilijk en in som-
mige gevallen zelfs onmogelijk zal
zijn. En ook bestaat de vrees dat
enorme publiciteit die nu al aan een
eventuele berechting is voorafge-
gaan, een eerlijk proces onmogelijk
zal maken.
Joodse organisaties in het Verenigd
Koninkrijk zijn verheugd over de
uitslag van de stemming in het La-
gerhuis. Een woordvoerder zei te
hopen dat het recht snel zijn loop
zou hebben.

(ADVERTENTIE)

STEUN HUN STRIJD

Brazilië
De Indianenvan deAmazone laten
zich niet verjagen.
De modernevooruitgangmag niethun
ondergangzijn.
Solidaridad steunt hunprotest.

SOLIDARIDAD
IS OOK STEUN AAN
Haïti

de boerenbeweging

Chili
de organisatiesvan jongeren

Bolivia_ devakbondenvan fabrieksarbeiders -Colombia_ de christelijke basisgemeenschappen

Peru
devrouwen in de sloppenwijken;

Guatemala
deIndiaanse vluchtelingen.

STEUN SOLIDARIDAD

fy SÜMDARIDAI)
Laan van Meerdervoort 148,2517BE Den Haag,
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" BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMING BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMIN*-

Z ■
S ■■■■ Als ude kerstsfeer alvast in huis wilt ruiken, J
s I h^^ B^^ H_^ f<' prik dan wat kruidnageien in een mooie J
" B-^- M^J| | Br , sinaasappel en bind er een lint om.
w iiJlüüßlM^lliü^ I I^____F^^H ___^l Mfi^ Hang deze heerlijk geurende bol in de \
w . ' «ife^iil ft kamer. De mooie wijnglazen (rechts t
Ö BB BB Bfl M WÊk_S: ■■-'. \\ op de middelste foto) e

«_w^^^^lV_^ Iv4l^^^^^^l I _ZL__J|l I
N fl -
< B^^fc i^^^k i^^^k ll^___" % A Ë^^^m^iwï Altijd handig bij onverwacht bezoek is een

■ ■■■■■II m/m^M^J^^ blikje zalm in de keukenkast.
w I I W W J*^%M Het snelste voorgerecht maakt u zo: 4

maak de inhoud van een blikje zalm met een vork .^Jk j ;
s fijn en meng er een klein bakje Hüttenkase / i
m en wat peper en zout door. Serveer het ':'^^^^^-r
1/3 1 E" en goed idee is biJvoorbeeld een liiaiiM—ii'-

op een blaadje sla met een toastje' 1 M Hh

q| ’ bij een romig -of fruitdessert? wijnglazen met de Syllabub.

’ Champagne spran- echte oude boerenkaas. Ander ideetje . serveer onze heerlijke ' . Zet de glazen 2 uur in de koelkast en gar-

Ë kelt het meest in een flute. Bovendien komt de Perla Arabica koffie eens als after-dinnerkoffie. Bijvoorbeeld met neer dit dessert met een gewassen hulstblaadje.

Jjl smaak hierin het best tot zn recht. Champagne een toef slagroom, waardoor u heel luchtigjes wat vanillesuiker
'J m serveert u lichtgekoeld. Als 't kan in een leuke wijn- en kaneel klopt. |H *w v m . . .. r- u *u i* i-i a -> PB RB Tenslotte raden we u aan nu vast
n ■ W koeler die u vult met koud-water en ijsblokjes. En behalve bonbons ontbreekt natuurlijk de room- lm lm
z m r- u u * a- . ïïm\ 13. de wijnen uit te kiezen die passen bij het

I ■ De koeltijd bedraagt dan maar dertig minuten. En,oh boter kerstkrans niet. Verwarm hem voor het opdienen zon im^ Jt^K
r-a.^-, ■ .r-no^ n - m IWk aW \ kerstmenu, dat vin uw hoofd heeft.

> 1: f ja, ontkurk de fles met beleid, zodat de kurk er met een 5 tot 7 minuten in een op 150°Cvoorverwarmde oven. Dan Ë M fll! 1. , , , . I ■ Bf. i De flessen kunnen dan nog even tot rust
w I zacht plofje uitkomt. komt de smaak beter tot z n recht. MflflMl J
.-. f w 1 -nÉ_l_J| komen, zodat ze voor het kerstdiner mooi op

s I <mW^r **!$&- !,<d^ 1 '^m dronk zijn- BiJvoorbeeld de rode Rineau Bor-

o Om nog even bij de lekkere drankjes te * -"■ "sfl| deaux.Die is beslistniet te duuren toch vol-en

blijven: een scheutje medium sherry of port samen met Voor het kerstontbijt hebben we ook een idee. l\ 1 ®Jm rond van smaak. Reken per persoon op een
,M een lepeltje gembernat maken van een ossestaartsoep U weet natuurlijk dat dit jaar vers brood op eerste kerstdag I fl J kwart fles per gang.

0 J| een echte feestsoep. Gameer de soep met een probleem kan worden. Waarom koopt u dan niet nu vast .^

i WUi\ VJ Ij CC II OLLJr\J C a85;: .iy 'v.._^:' B^MBi^^m^_s_fi-'■ __§___! ______«■__ &_____________ ''■■'* 4________l ___________

r. 4L_OOIMoII*JCI | LCCI Li Cl 1111I IC I , v^^^^^^^^^^i^__iw^___.i^__3_____ï^___l l_»__^^>Sl___?ifl&__ "^!^^^^~^ ''""'"'': ... ■&s_< »» 55^^^^^

Q Champagne Leonce d'Albe, Roomboter amandel- , fsï Ananasschijven, fruit- fft Brouwers Bier boven- f& Achterham, Zoë geschenkset, Rode potroos met pQC
demi-secofbrut, OH HC Sü kerstkrans, -7Qt; 93 cocktail of halve peren, 9J gistend, S_L! verpakt, 9 (\Q bestaande uit . kersthoes, per stuk ®®£.aZfU_, fles 075 liter Nü doos 500 gram Nü /.^O op zware siroop, OQQ krat 12 flessen 70C 100 gram 2M£..\JZ> tasje met dag- IQQC; ju

1/1 blik ®@©© Nü^.Ot/ a 0.3 liter £r25/.£.D Pralines, en nachtcrème ±V.VU ijm Bananen, 1 /?Q
Champagne Pierre de Bry, (^ JeSStSramande'/1 oci fst Halve perziken, MuscadetMarquisde la g^gflSQdoos 250 gram ' cMagere varkenslappen, l.D^
demi-secofbrut, OAQC^ Nü 4.^0 =L! op zware siroop, IQQ Hautière.een ï'ë&Sk k®®®® CZQR 500 gram J-255.25 Q/IQ Jonagold, IAQf1e50.75 liter 2735Z4.yD doos2sogram Nu -r.*-^ i/ib|

M ,2^1.0^ droge,witte Loirewijn, t^^ P i&fjD.yO kilo ®®©©l^ry.4y sappigehandappelen.kilo I.o^
« /\ mnnnpmr nnrt TSs*"vm * er. Bonne Maman extra jam, ,fles o7sliter >^ ***** fö cocktailworstjes, -, 7Q Varkensrollade, S^bonen,
N 'fi n°E P ' -,*r- ÏTunTurlr" 'Mnl 29 diverse smaken, OQQ TUe zoutekoekjes, 93 blik 200 gram' mUV 500 gram^s 5.75 lA/IQ 50°gram ±mKJ^

SJ rood Of Wit, 7QR blik 0.46 liter Nu ±.£_^
DOt 450 eram ®®® J^-^.yi7 h^ron n^TfTrurrv 1 t\f\ kilo ®®«® lA4^lU.^fy De artikelen m deze advertentiekunt vin alle

Z fles 0.70 liter Jè%s /.i/O poi4ougrdniuuu^!w_____^^ oacon, pizra or curv. IQQ r . pnuksauzpn AH winkels kopen'behalvede artikelenwaar
_■_____~ di..q -.■.._«-.olm /.i- x« ._. 2-pak.kenc.lsog 2-^X.*/*/ UaiVe Vlees-en VISSaUZen, Braadworst kleine cijfertjes bl| staan Die artikelen kunt u

< . Deep Blue rode zalm, QQC Scotts of Scottish marmelades, v 5 diverse soorten, 1 CQ °" -,^^, aiieen kopen in ah winkels waar één van die

> fst Conqueror sherry, blik44ogram ®®®i^sfj^.^^_» lemon shred.threefruits, black JosPoell flesje 0.25 liter J^T l.Oy ?T g "^ inj»/QH ci|fe,rsopdedeur??at -, , ..wmQD mpfliijmofvervverv I- .TM- rurrpnt nranop marmplarip mpt J mJ . " _^ JL kll° ®®®® 10t9? '■«-'^ 'Reclameprijzen gelden van donderdag 14t/m_____ medium 01 very very jr qjt CUrrent, Orange marmeiaae mei „, pasteibakjes, 1 QO _/v zaterdag 23 decembera.s.De reclameprijzen
dry, fles 0.70 liter fZfZ'sJaZtsJ Soerafancy pink zalm, oQQ whisky of drambuie, OQQ 6 stuks 2-25"X yö W^ Magere vruchtenyoghurt, Voorgebraden van vers viees. groenten, fruit en bloemenw blik 240 gram®®® 3>mC.aü^3 pot4sogram O.yy ' SÜ aardbeien, bosvruchten, cordonbleu, 1 7R fe'den t/m zaterdag ie december as..

Port-, sherry-of wijnglazen, „ nl Ath Jos Poell mini pasteibakjes, , perziken of tropicana -| QQ lOOgram ®®@® J-95-1./Ü . re .
set 2 stuks oV\é Deep Blue extrafancycrabmeat, |C^ Vruchtenthee, 12 stuks of saladecups, 1 yin pak 1 liter I.^7^ /. ... yfset 2 stuks 395 blik 170 gram OQC S[l diverse smaken, IQQ <^ Kipkluifjes gekruid M _»«_&*_s ®®®3^ro.^wl i^dyO 20zakiesa4gram2^rl.yy 16stukS V* ***u - tt! ca. 1700 gram OQQ

o —--—-- - On cnrt ■ -.1- '.mm ®®@® \Ja+J*J jli ipr j
~m~ h,^- pm TT_j[t° Rineau Bordeaux, Flitehaver iaa Spontin vruchtensiropen, liffllfft Za,msalade' ca. 500 gram Nu «k %^JJM7 Mè« rood of wit, /IQC Cn^onOoW®2^rl.yy rode bessen, aardbeien, tt! bakje 250gram t Decoratief plantenbakje met . W l**ïkW P^

flesÖ.7s liter — *"^uu ë o< u^^.*.^^ zwarte bessen.ofananas, >| OQQ Celtonakerstservetten, oQc mini-kerstboom, 1 #f»Vv| Lg
«. Kollumerkaas, vacuüm b1ik0.75 ®s® A^'f.Oy «Br 3a?'^.i7^ paksostuks Nü Z..ZJU perstuk ®®\J.i/^ g| ««») K
Z fy^ Perla Arabica koffie, " verpakt ofvers 1Q QH __________.■■ i ■ I_T ■ I ■ ■ _^"fl^(_ l^_. <rtti snelfiltermaling, van't mes, kilo I&§o±O.^U 3, ak%a //MV_ IA l#nn"7ArT in /Hö OT_QmmmiT «^jH?M° sassr _^3.59 ss.tss£s__. bij ons Kom jevanzen in ac stemming wjsL. "s

P 3 " BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMING " BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMING



KLM. Sabena en Britisch Aruways werken samen
Taken verdeeld tussen
Brussel en Schiphol

Van onze correspondent

ftÜSSEL - De luchthaven Zaventem bij Brussel moet het
ruwe knooppunt worden voor het Europese luchtverkeer
R Sabena, deKLM en British Airways. Schiphol zal zich ver-
p ontwikkelen tot knooppunt voor het intercontinentaal
phtverkeer. Gisteren hebben de drie luchtvaartmaatschap-
Ben overeenstemming bereikt over de oprichting en exploita-
F Van Sabena World Airlines.

is de bedoeling dat de KLM enJ*'sh Airways ieder voor twintig
gaan deelnemen in de nieu-'Tiaatschappij Sabena World Air-*s (SWA). Sabena zelf houdt zes-Procent van de aandelen in han-?" De KLM en British Airways

?Sen ieder twee zetels in de tienel tellende raad van bestuur.
j°r kapitaalsuitbreidingen is een
Procents meerderheid vereist.

In de onderhandelingen is overeen-
stemming bereikt over de volgende
vorm van samenwerking tussen Sa-
bena, British Airways en de KLM:
Er wordt een aparte dochtermaat-
schappij van Sabena opgericht, 'Sa-
bena World Airlines', waarin activi-
teiten als marketing, organisatie,
vracht en vliegdienstworden onder-
gebracht. Vloot en landingsrechten
blijven bij Sabena ondergebracht.
KLM en British Airways nemen
ieder voor twintig procent deel in
SWA, hetgeen voor de KLM neer-
komt op een investering van 100
miljoen gulden. De tien zetels in de
raad van bestuur van SWA worden
verdeeld naar aandelenkapitaal (6-
-2-2) en de KLM en British Airways
zullen SWA met management on-
dersteunen.
De KLM zal bovendien nog apart
met SWA mogelijkheden van' sa-
menwerking onderzoeken. Hierbij
wordt gedacht aan aanschaf en ver-
huur vloot, afhandeling op buiten-
stations en vracht.
Sabena, deKLM en British Airways
willen met Sabena World Airlines
de luchthaven Zaventem uitbou-
wen tot een knooppunt voor het re-
gionaal Europees luchtverkeer. Wie
van Schiphol naar secundaire be-
stemmingen in Europa wil reizen
vliegt straks via Brussel. Het aantal
Europese bestemmingen vanuit
Brussel zal aanzienlijk worden uit-
gebreid. Er komen meer verbindin-
gen tussen Amsterdam en Brussel
en tussen Manchester, Gatwick en
Brussel.
Verwacht wordt dat de ontwikke-
ling van Brussel tot een zogenoem-
deEuro-hub tot een sterke groei van
de inkomsten voor SWA zal leiden
in de periode 1990-1995.
KLM en British Airways nemen
ieder honderd miljoen gulden mee.
Sabena brengt vijftig miljoen gul-
den mee en 250 miljoen 'goodwill.
SWA zal in principe alle diensten
betrekken van Sabena of een van de
Sabena-dochters. Mocht Sabena el-
ders betere condities krijgen, dan
staat de maatschappij vrij dat te
doen.beurs

overzicht
Neergang

- Het inzakken vantZpersen op deAmsterdamse ef-
de^enbeurs kon gisteren niet wor-
doji gestopt. De neergang van de
de 'ar naar een niveau van f 1,94 in
Hje°chtenduren zorgde voor wei-jj^j vertrouwen op de beursvloer.
$trts een hogere opening van Wallst^tkon het vertrouwen niet her-
ijj '£n. Al bij de opening van de
lw l moesten de noteringen over
o^ a'gemeen dubbeltjes inleveren
v 0 '°nd het middaguur naar een
\r!°Pig dieptepunt te zakken.
v°lßrt gen net eind van de nandel
öt. emS voorzichtig herstel.
0p , ~BS-stemmingsindex opende
van i"6 om te sluiten op een stand
"W '3 (slot dinsdag 185'5>- De
'ijk del op het Damrak was behoor-
Qfr. e noemen met een aandelen-rj/^t van f 733 miljoen.
swer de hoofdfondsen was de

?ing flauw- Slechts hier en-n een notering zich los ruk-
-11 deze ongeanimeerde markt.

6ve>fi Postbank bleef gisteren,
dinsdag, vast gestemd en

W* door de f4B-grens met een
tf'van f 0,50 op f48,10. Konink-

e, 9Ue profiteerde van de aan-
lok 'n de VS voor oliefondsenen
Bf;r *\Veneens aan, ondanks een la-
W dollar. Olies sloten op f 149,40,
'h-W Us.van f 3,10. Ook een andere
Vfa national, Unilever, was ge-
**<_.i en klom f0'90 tot f 159.70.
iWbericht dat KLM zal deelne-
Verd 'n een dochter van Sabena
a^g door de markt voor kennis
liet norr>en. De koers reageerde
°f f47 Sloot vi Jf dubbeltjes lager

Akzo boekte een dub-
"V« Winst °P f 133,20. DSM
°0 f ..daarentegen f 0,40 afgeven
°Pf4R i ' pnilips zakte tenslotte
tye _, ,10> een verlies van f 0,50.
?.f fa,non was in de aanbieding en

af op f62. DAF kwam
pO el dichter in de buurt van de
es v_T slo°t gisteren met een ver-

Sso^n f 1,2° °P f41,80. Het uitge-
fl06 ncern VNU daalde f2,80 tot

ABN geeft voor
380 min nieuwe

aandelen uit
Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De ABN Bank
heeft 9,4 miljoen nieuwe gewone
aandelen geplaatst bij institutionele
beleggers. Daarmee is tegen de hui-
dige beurskoers een bedrag ge-
moeid van ongeveer 380 miljoen
gulden. De ABN heeft dat nodig in
verband met de voorgenomen over-
name van Exchange Bancorp in
Chicago in de Verenigde Staten. Na-

dat de notering aanvankelijk was
opgeschort, opende ABN woens-
dagmorgen op 40,60 gulden. Dat
was twee kwartjes minder dan de
slotkoers van maandag.

De 9,4 miljoen nieuwe gewone aan
delen zijn gerechtigd tot het divi
dend over 1990 en volgende boekja-
ren. Vóór de plaatsing stonden er
ruim 117 miljoen gewone aandelen
en 3,2 miljoen converteerbare prefe-
rente aandelen uit. Het ligt niet in de
bedoeling om in 1990 over te gaan
tot een uitgifte van gewone aande-
len. ABN Bank verwacht dat de
winst per aandeel over 1989 een stij-
ging zal vertonen. Over 1988 werd
5,59 gulden per aandeel verdiend.

beurs van amsterdamslotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 112,20 111,20
Ahold 132,70 131,70
Akzo 133,10 133,20
A.B.N. 41,10 40,20
Alrenta 159,30 159,00
Amev 61,20 60,60
Amro-Bank 79,00 78,10
Bols 179,00 177,00
Borsumij W. 107,50 106,80
Bührm.Tet. 66,60 65,90
C.S.M.eert. 78,00 77,60
DAF 43,00 41,80
Dordt.Petr. 132,30 134,50
DSM 113,70 113,30
Elsevier 79,00 78,80
.Fokker eert. 40,00 40,20
Gist-Broc. c. 32.50 32,00
Heineken 126.70 124,50
Hoogovens 86,40 85,40
Hunter Dougl. 114,90 114,20
Int.Müller 101,20 102,00
KBB eert. 77,80 77,50
KLM 48,20 47,70
Kon.Ned.Pap. 52,30 51,80
Kon. Olie 146,30 149,40
Nat. Nederl. 71,60 71,00
NMBPostbank 47,60 48,10
Nedlloyd 88.00 86,70
Nijv.Cate 82.00 80,00
Océ-v.d.Gr. 298,50 296,50
Pakhoed Hold. 139,50 140,20
Philips 46,60 46,10f
Robeco 107,10 106,90
Rodamco 80,90 80,80
Rolinco 106,60 106,00
Rorento 59,70 59,40
Stork VMF 43,80 43,70
Unilever 158,80 159,70
Ver.Bezit VNU 108,80 106,00
VOC 32,00 31,80
Wessanen 63,80 62,00
Wolters-Kluwer 46,00 45.90
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65.00 64,50
ACF-Holding 37,50 38,00
Ahrend Gr. c 252.00 250,00
Air HoUand 32,40 32,70
Alg.Bank.Ned 42,00 41,30
Asd Opt. Tr. 19,10 18,90
Asd Rubber 6,20 6,00
Ant. Verft". 490,00
Atag Hold c 101,90 102,30
Aut.lnd.R'dam 96,00 96,00
BAM Groep 105,50 108,00
Batenburg 83,50 84,00
Beers 153,50 149,00
Begemann 126,50 a 126,50
Belindo 360,00 360,00
Berkels P. 5,80 5,80
Blyd.-Will. 29,00 29,00
Boer De, Kon. 340,00 a 330,00a
de Boer Winkelbedr. 63,00 62,00e
Boskalis W. 13.85 13,90'Boskalis pr 13,30 13,40
Braat Beheer 49,20 49,50
Breevast 18,60 18.70

Burgman-H. 3400,00 3400,00
Calé-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delft c 1039,00 1045,00
Center Parcs 64,40 63,50
Centr.Suiker 76,90 76,70
Chamotte Unie 8,50 8,40
Cindu-Key 169.00 169,00
Claimindo 355.00 357,00
Content Beheer 18,00 19,60
Cred.LßN 61,60 61,50
Crown v.G.c 101,00 100,50
Desseaux 265,00 '264,50
Dorp-Groep 35,00 35,50
Econosto 337,00 339,00
EMBA 120,00 120,00
Enraf-N.c. 65,50 65,80
Erikshold. 114,50 114,00
Flexovit Int. 96,50 96,00
Frans Maas c. 96,00 96,00
Furness 128,50 125,50
Gamma Holding 81,00 81,00
Gamma pref 6,10 6,10
Getronics 29,80 29,70
Geveke 43,80 43,80
Giessen-de N. 241,00 240,00
Goudsmit Ed. 374,00 373.00
Grasso'sKon. 112,80 112,70
Grolsch 142,00 139,00
GTI-Holding 202,00 202,00
Hagemeyer 107,00 106.50
Idem'/2div.'B9 104,00 104,00
HAL Trust B 15,10 15,10f
HAL Trust Unit 15,10 15,00
H.B.G. 221,00 219,50
HCS Techn 13,90 14,00
Hein Hold 107,80 105,30
Hoek's Mach. 204,00 204,50
Heineken Hld 107,80 10?,30
Holl.SeaS. 1,28 i.lid
Holl. Kloos 519,00 510,00
Hoop Eff.bk. 8,70 8,50
Hunter D.pr. 5,00 5,00
ICA Holding 22,00 22.00IHC Caland 36,50 36,10
Industr. My 225,00 224,00
Infotheek 27,50 28,50
Ing.Bur.Kondor 606,00 604,00
Kas-Ass. 47,50 47,00
Kempen Holding 17,70 17,50
Kiene's Suik. 1430,00a1410,00a
KBB 78,50 77,80
Kon.Sphinx 121,40 121,70
Koppelpoort H. 295,00b 295,00b
Krasnapolsky 204,00 207,00
Landré & Gl. 57,00 56,50

■ Macintosh 40,30 40,20
Maxwell Petr. 690.00 710,00
Medicopharma 71,00 71,00
Melia Int. 6,95 6.60
MHVAmsterdam 18,30 17,00
Moeara Enim 1205,00 1225,00
M.Enim 08-cert 15800,00 15900,00
MoolenenCo 31,50 31,50
Mulder Bosk. 73,00 73,00a
Multihouse 8,80 8,70

' Mynbouwk. W. 418,00 418,50
Naeff 285,00
NAGRON 46,90 46,80
NIB 643,00 640,00

NBM-Amstelland 20,80 20,60
NEDAP 383,50 381,50
NKFHold.cert. 314,00 314,00
Ned.Part.Mij 40,90 40,80
Ned.Springst. 10675,00 10000,00
Norit 1054,00 1030.00
Nutricia gb 78,00 76,50
Nutricia vb 86,50 86,00
Oldelft Groep c 184,50 184,50
Omnium Europe 15.00 15,00
Orcoßankc. 70,10 70,10
OTRA ■ 165,00 164,80
Palthe 79.50 79.50
Philips div.'9o 46,00 45,00
Pirelli Tyre 38.50 38,60
Polynorm 107,00 107,00
Porcel. Fles 195,00 195,00
Ravast 47,50 47,30
Reesink 76,00 76,00
Riva 54,20 54,80
Riva (eert.) 54.20 54,50
Samas Groep 67,70 67,00
Sanders Beh. 110,00
Sarakreek 32,20 32.00
Schuitema 1446,00
Schuttersv. 153,50 153,30
Smi; Intern. 53,10 53,00
St.Bankiers c. 23,50 23,00
Stad Rotterdam c 47,70 * 46,70
TelegraafDe 87,00 88,00
Text.Twenthe 315,00 b 325,00
Tulip Comp. 40.50 41.00
Tw.Kabel Hold 154,50 153,50
Übbink 89,50 89,50
Union Fiets. 23,70 23,60
Ver.Glasfabr. 335,50 335,00
Verto 64,50 64.00
Volker Stev. 68,50 69,00
Volmac Softw. 49,50 49.80
Vredestein 23,60 23,70
VRG-Groep 64,20 63,10
WegenerTyl 183,50 183,20
West Invest 25,00 25,00
West Investc. 90.50 90.00
Wolters Kluwer 183,00 183,00
Wyers 48,00 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,80 37,80
ABN Aand.f. 76.10 76.10
ABN Beleg.f 59.30 58.30
ALBEFO 53.50 53,40
AldollarßFs 21,70 21,80
Alg.Fondsenb. 236.00 236,00
Alliance Fd 11,80 12,10
Amba 48,70
America Fund- 320.00 315,00
Amro A.in F. 92.10 92,00
Amro Neth.F. 78,60 78,10
Amro Eur.F. 71,50 72.00
Amro Obl.Gr. 154,90 155,00
Amvabel 87,50 86.10
AsianTigersFd 62,10 62,80
AsianSelFund 49,00 48,80
Bemco Austr. 58,00 57,00
Berendaal 117,00 117.00
Bever Belegg. 27,20 26,30
BOGAMIJ 113,50 e 114,00
Buizerdlaan 43.00 43,00

CLN Obl.Waardef 100,40 100,40
Delta Lloyd 43,20 43.20
DP Am. Gr.F. 25.70 25.50
Dp Energy.Res. 44,00 43,60
Eng-H011.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 63,90 63.80
EurinvesKl) 115,00 115,00
Eur.Ass. Tr. 9,00 9,00
EOE DuStlnF. 312.00 309.00
EurGrFund 61.60 61.80
Hend.Eur.Gr.F. 210,00 210,00
Henderson Spirit 72,50 72,50
Holland Fund 75,70 75,20
Holl.Obl.Fonds 117,50 117.80
Holl.Pac.F. 117,60 117.40
Interbonds 557,00 557,00
Intereff.soo 49.00 48.90
Intereff.Warr. 394,50 391,50
Jade Fonds 187,00 185,00
Japan Fund 36.50 36,20
Japan Rot. Fund yen 10521,00
Mees Obl.Div.Fonds 100,40 100,40
MX Int.Vent. 57,50 58.00
Nat.Res.Fund 1550,00 1540,00
NMB Dutch Fund 40,20 40,20
NMB Global F. 50.00 50,00
NMB Oblig.F. 34.50 34,40
NMB Rente F. 103,10 103,00
NMB Vast Goed 38,60 38,20
Obam. Belegg. 224,10 224,00
OAMF Rentef. 14,00 14,05
Orcur.Ned.p. 48,70 48,70
Pac.Prop.Sec.f 53.10 52.80
Pierson Rente 100,30 100,30
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 50,40
RG blauw 50,40 50,20
RG geel 50,10 50.00
Rolinco cum.p 94,00 94,00
Sci.Tech 18,50 18,50
Technology F. 19,50 19,30
Tokyo Pac. H. 285.50 286,00
Trans Eur.F. 80,90 80,80
Transpac.F. 567,00 569,00
Um-Invest 129,50 130.00
Unico Inv.F. 81,90 81,70
Unifonds 33,90 33,80
VWN 58.60 58,60
Vast Ned 125,70 125,80
Venture F.N. 47,50 47,00
VIB NV 87,00 86,80
VSB Mix Fund 51,40 51.40
WBO Int. 77,30 77,20
Wereldhave NV 212.00 212.00
Yen Value Fund 100.20 99,70
Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4Ü) 100.30 100.30
3'/_ EngWarL 35,10 35,70
5% EIB 65 98,70 98,70

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36,00 35,80
Amer. Brands 71,00 71,80
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Amer. Expres 34,00 33,60
Am.Tel.& Tel. 44.10 45,10
Ameritech 62,50 63,30
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO lnc. 30,00 29.80
Atl. Richf. 109,70 114.20
BAT Industr. 8,20 8,20
Bell Atlantic 107,00 109,60
BellCanEnterpr 44.60 44.00
Bell Res.Adlr 0.50 0.50
Bell South 54.50 55.20
BET Public 2,84
Bethl. Steel 17.30 17.10
Boeing Comp. 58,40 58,75
Chevron Corp. 67,25
Chrysler 19,10 19,80
Citicorp. 28,70 28,70
Colgate-Palm. 62,30 63,00
Comm. Edison 40,00 40,50
Comp.Gen.El. 502,00
Control Data 17,80 17.80
Dai-IchiYen 3330.00 3230,00
Dow Chemical 67,50 68.00
Du Pont 122,20 123,20
Eastman Kodak 41.60 42.10
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 172,00 168,00
Exxon Corp. 49,50 50.80
First Pac.HKs 1.36
Fluor Corp. 33.90 33.50
Ford Motor 44,00 44,50
Gen. Electnc 62,90 64.10
Gen. Motors 44,50 43.75 /
Gillette 47,75 48,50
Goodyear 46,50 47,00
Grace & Co. 29,40 29,80
Honeywell 81,80 83,00
Int.Bus.Mach. 95,80 97,00
Intern.Flavor 67,40 67,90
Intern. Paper 53,30 53,35
ITT Corp. 60,70 60,75
K.Benson® 5047,00 5047,00
Lition Ind. 79,60 78,80
Loekheed 39,20 40,00
Minnesota Mining 78,50 80,25
Mitsub.Elect. 1100.00
Mobil Oil 61,30 62.80
Morgan $ 41,80 41.40
News Corp Auss 14,30 14,30
Nynex 85,50 85,20
OccPetr.Corp 29.60 30,60
Pac. Telesis 48,50 49,50
P.& O. ® 6,50 6,00
Pepsico 64,20 65,25
Phihp MorrisC. 42,80 42,50
Phill. Petr. 24,40 25.50
Polaroid 44,60 45,10
Privatb Dkr 309,00 305,00
Quaker Oats 60,50
St.Gobin Ffr 640.00 630.00 a
Saralee 30,00
Sehlumberger 47.80 d 49,60
Sears Roebuck 37,80 37,50
Sony (yen) 36,50 36,10
Southw. Bell 57,00 57,80
Suzuki (yen) 965,00
Tandy Corp. 41.30 40,60
Texaco 55,50 57,00

Texas Instr. 36.25 36,60
TheCoastalC. , 47,40 47.80
T.I.PEur. 1.74 1,78
Toshiba Corp 1280.00 1280,00
Union Carbide 23,75 24,00
Union Pacific 73,50 75,00
Unisys 14.00 14.20
USX Corp 35.80 36,00
US West 73,00 73.80
WamerLamb. 116,80 116,90
Westinghouse 73.00 73.30
Woolworth 61,00 61,40
Xerox Corp. 59,75 58.80
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 44.50 44,50
Am. Home Prod. 216,00
ATT Nedam 86,50 85,50
ASARCO lnc. 68.50
Atl. Richf. 217.00 220.00
Boeing Corp. 116,00 114,00
Can. Pacific 41,50 41,00
Chevron Corp. 144.50
Chrysler 39.20 39.20
Citicorp. 54,50 54,00
Colgate-Palm. 124,00 122,00
Control Data 34,50 34.50
Dow Chemical 190,00 186.00
Dow (geen split) 131.00 130,00
Eastman Kodak 82.00 81,20
Exxon Corp. 98,00 98,50
Fluor Corp. 65.00 65,00
Gen. Electric 124,50 123.00
"Gen. Motors 87.00 85,00
Gillette 95.00 94,00
Goodyear 93.00 89.00
Inco 51.00 50,00
IB.M. 187.00 185,00
Int. Flavors 131.50 131,50
ITTCorp. 119,00
Kroger 25,00 25,00
Loekheed 78,00 78,00
Merck & Co. 153,50 151.00b
Minn. Min. 155.00 155,00
Pepsi Co. 125,00 124,00
Philip Morris C. 82,00 81,00
Phill. Petr. 48.00 48,50
Polaroid 81.50 81,00
Procter & G. 270,00
Quaker Oats 127,00
Sehlumberger 93,00 95,00
Sears Roebuck 73,00 73,00
Shell Canada 67.00 67,00
Tandv Corp. 80.00 77,00
Texas Instr. 70,00 69,00
Union Pacific 145.00 145,00
Unisys Corp 30,00 30.00
USX Corp 70,00 69,00
Varity Corp 3,00 3,20
Westinghouse 144,00 141,50
Woolworth 119.00 117,00
Xerox Corp. 113,00 110,00

Euro-obligaties & conv.
10'/.Aegon 85 103,00 103,00
Aegon warr 11.80 12,00
10V2ABN 87 94,65 94,65
13Amev 85 96.25 96,25
10 AmevBs 102,75 103,25

11Amev 86 94.90 94,90
14'/4AmroB7 99.75 99,75
10V2 Amro 86 95,40 94,50
10Amro 87 94.00 94.00
53. Amro 86 96.00 96,00
Amro Bank wr 22,50 22.00
Amro zw 86 73.60 73.75
9 BMH ecu 85-92 97,00 97,00
7 BMH 87 96,00 96,00
10''nEEG-ecu84 100,00 100,25
93/4EIB-ecu 85 98,40 98,00
12' _ HIAirl.F 93,00 93,00
12NIBlB) 85-90 101,00 101,00
11.NGU 83 101,00 101,00
10NGU 83 100,50 100,50
2'/. NMB 86 85.35 85,10
NMB Postb.war. 79.50 79.90
8.4 Phil. 86 100.25 99,50
6% Phü.B3 98.75 98.75
11Rabo 83 102.25 102.25
9Rabo 85 99.50 99,70
7Rabo 84 100,50 100,75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6.30 6,10
Bredero aand. 31,00 29,50
Bredero eert. 27,50 ' 27,20
11Bredero 23,50 24,00

LTV Corp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 23.00 23.00
RSV. eert 1.15 1.15
7'«RSV 69 86.00 e 86.00b

Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29.60
Berghuizer 44.10 43,20
Besouw Van c. 52,00 52.00
CBI Bann Oc. yen 2040.00 2050,00
Comm.Obl.F.l 100,90 100,90
Comm.Obl.F.2 100.70 100.70
Comm.Obl.F.3 101.00 101,00
De Drie Electr. 36.50 35.10
Dico Intern. 119.00 119.20
DOCdata 22.00 21,10e
Ehco-KLM Kl. 36.00 37.00
E&L Belegg.l 78.00 77,80
E&L Belegg.2 " 75,50 76,00
E&L Belegg.3 76,40 76,40
Free Rec.Sh. 33,20 33,00
Geld.Pap.c. 75,30 75,50
Gouda Vuurv c 99,50 98,80
Groenendijk 37,20 37,20
Grontmij c. 198.00 200.00
HCA Holding 47.20 46,00
Hes Beheer 209,00 209.00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,80 3,80
Interview Eur. 8,50 8,00
Inv. Mij Ned. 57,00 57,00
Kuehne+Heitz 46,00 46,00
LCI Comp.Gr. 70,50 73,00
Melle 313.00 313.80
Nedschroef 119.00 118,00
NewaysElec. 11,00 10,60
NOG Bel.fonds 31.80 31,70
pan pacific 10.60 10.50

P)e Med. 10,50 10,10
Poolgarant 10.60 10.50SimacTech. 18.80 18 00
Sligro Beh. 52,00 5100 aText Lite 5,60 5,50 eVerkade Kon. 279.00 278.00VHS Onr. Goed 18.30 18 20Weweler 125,00 126,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.l

abn c jan 40.00 268 2,00 1.2C
abn p jan 40.00 "56 0,40 0,7(
d/fl p dcc 200,00 350 2,40 4,9(
d'fl p jan 205.00 265 8.30 10.7C
dfl p mrt 200.00 307 5,90 7.5C
coc c dcc 290,00 235 6,80 4,6(
coc c dcc 295,00 400 2,80 I.BC
coc c dcc 300.00 761 1.00 OM
coc c jan 300.00 224 5.70 4.5C
coc c jan 305,00 343 3,90 2,9(
coc p dcc 295.00 751 1,50 2,0(
coc p dcc 300.00 659 4.50 5,9.
eoe p jan 295.00 615 5,20 6.0C
coc p jan 300,00 768 7,50 8,9(
goud c feb 430.00 676 10.10 9.0(
goud p feb 370,00 660 0.60 0,7(
goud p feb 380,00 610 1,40 I,BC
goud p feb 400,00 220 5,00 5.K
hoog c apr 95.00 228 4,00 3.8(
kim c apr 50,00 385 2,80 b 2,7(
nedl c jan 94,00 378 1.20 1.3C
natn c jan 75.00 222 0,90 0,9(
phil c jan 45,00 418 2,80 2.3C
phil c jan 55.00 276 0.20 O.K
phil c apr 50.00 781 2,30 2,0C
phil c apr 55,00 694 1,10 I,OC
phil p jan 45,00 358 0,70 0.9C
phil p jan 50.00 261 3.80 4.1C
phil p apr 45.00 474 2.60 2.90
phil p apr 47,50 325 3,70 4.0C
olie c jan 140.00 2050 7,70 9.8C
olie c jan 145.00 785 4.10 5.8C
ohe c jan 150,00 2559 1,80 3,20
olie c jan 160,00 884 .0,60 O,BC
olie c apr 140,00 408 11,00b 13.20
olie c apr 150.00 1465 5.00 6,50
olie c apr 160.00 1408 2.00 3,00
olie c jul 150.00 328 6.80 8,00
ohe c jul 160,00 277 3,50 a 4,00
oüe p jan 140.00 627 1,20 0,70
ohe p jan 150.00 507 5,50 a 3,70
olie p apr 145,00 489 4,70 3.0C
olie p apr 150,00 270 7,00 5,80
olie p 092 135,00 839 12.00 11,00
unil c jan 160,00 528 3.20 3.30
unil c apr 160,00 391 7,50 7,30
voc c apr 32.50 371 2,60 2,50
voc p jan 30.00 879 0.90 1.20
voc p apr 32.50 367 2.70 3,00

a=laten g=bieden+ei-di».
b bieden b=laten+ex-dw.
c=e_-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend I=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
t=gedaan. laten sk=slotkoers gisteren

economie
Industrie verwacht
in 1990 10 procent
meer investeringen

DEN HAAG - De industrie in ons land ver-
wacht dit jaar 2 procent meer te hebben geïn-
vesteerd (inclusief huur- en leaseovereen-komsten) dan vorig jaar. In totaal zullen deinvesteringen daarmee uitkomen op 15,7 mil-jardgulden. Voor 1990 wordt een groeivan 10
Procent verwacht. Het Centraal Bureau voorde Statistiek maakte dit gisteren bekend.
Vooral in de chemie wordt dit jaar, mededoor milieu-investeringen, sterk geïnves-
teerd (plus 42 procent). Voor volgend jaar
komt de stijging naar verwachting uit op 7
Procent.
In de aardolie-industrie is dit jaar sprake van

een sterke dalingvan het bedrag aan bedrijfs-
klaar opgeleverde investeringsgoederen
(min 63 procent). Voor volgend jaar wordt
een herstel verwacht met 57 procent.
In de metaal- en elektrotechnische sector en
in de overige industrie verwachten de onder-

nemers voor dit jaar een ongeveer gelijk in-
vesteringsbedrag. In 1990 wordt een stijging
met respectievelijk 8 en 12 procent verwacht.
In de voedings- en genotmiddelenindustrie
wordt volgend jaareen stijging met 6 procent
verwacht, tegen 3 dit jaar. In de bouw is zo-
wel dit jaar(min 13) als volgend jaar (min 7)
sprakevan dalingen, terwijl in de delfstoffen-
winning na een lichte daling voor dit jaar,
voor 1990 een stijging met een kwart wordt
verwacht. Bij de openbarenutsbedrijven ten-
slotte zullen de investeringen volgend jaar
met 19 procent afnemen, nadat ze dit jaarvrijwel gelijkblijven.

Jaarlijks ongeveer 8000 miljoén meer nodig

VNO wil meer geld
voor infrastructuur

DEN HAAG - Per jaaris een bedrag
van 800 miljoen gulden meer nodig
voor het verbeteren van wegen,
vaarwegen en openbaar vervoer dan
het kabinet van plan is uit te geven.
Dat zegt de voorzitter van de organi-
satie van werkgevers VNO, Van
Lede, enkele dagen voor de behan-
deling van de begroting van verkeer
en waterstaat in de TweedeKamer.
„We moeten niet vergeten dat Ne-
derland meer dan andere landen af-
hankelijk is van mobiliteit. En onze
infrastructuur is echt beneden alle
peil", aldus Van Lede gisteren in
Den Haag.

De VNO-voorzitter noemt het een
'onverbrekelijke wet' dat economi-
sche groei een grotere mobiliteit tot
gevolg heeft. Het argument dat gro-
tere mobiliteit slecht is voor het mi-
lieu, wordt volgens hem nu te pas en
te onpas gebruikt. Ook het beroem-
de rapport van de Noorse premier
Bruntlandt gaat er vanuit dat mi-

lieuproblemen alleen voortvarend
aangepakt kunnen worden bij vol-
doende economische groei, aldus
Van Lede.
Van Lede is er tegenstander van dat
de nieuweregering opnieuw studies
laat verrichten naar diverse milieu-
aspecten, waardoor beslissingen op
de lange baan worden geschoven.
Nationaal verder studeren heeft vol-
gens Van Lede geen enkele zin. De
uitstoot van kooldioxide of de emis-
sienormen voor vrachtverkeer kan
alleen internationaal worden aange-
pakt.

Naast het aanpakken van het file-
probleem door middel van flexibe-
ler werktijden en winkelsluitingstij-
den vindt het VNO dat er meer geld
moet komen voor het oplossen van
knelpunten op deweg, op het water,
in de luchten binnenkort misschien
ook wel op 'de kabel. Bovenop de
ongeveer 2,8 miljard die het kabinet
per jaarvoor deze zaken uit wil trek-
ken, vraagt het VNO nog 800 mil-
joen extra. Opgesplitst naar secto-
ren betekent dat 117 miljoen per
jaar meer voor het openbaar vervoer
voor personen, 201 miljoen meer
voor het openbaar goederenver-
voer, 101 miljoen voor het verbete-
ren van de vaarwegen en 400 mil-
joen meer voor wegen, inclusief de
bouw van nieuwe tunnels.

De Koning en
Oort naar
bedrijfsleven

AMSTERDAM - De vorige minister
van Sociale Zaken, drs. J. de Ko-
ning, is binnen het bestuur van -de
Stichting Berenschot Beheer de op-
volger geworden van dr. J.E. An-
driessen, die in verband met zijn mi-
nisterschap van Economische Za-
ken is afgetreden. De stichting
houdt alle aandelen van het organi-
satie-adviesbureau " Berenschot
Groep.

Price Waterhouse (accountants, be-
lasting- en organisatie-adviseurs)
heeft in Nederland een raad van ad-
vies in het leven geroepen. Tot le-
den van deze raad zijn benoemd
prof. dr. C.J. Oort, adviseur van het
bestuur van de ABN en buitenge-
woon hoogleraar aan de universiteit
in Maastricht, als voorzitter, ir. J.J.
Endtz, bestuursvoorzitter van de
Hollandsche Beton Groep, en drs.
R.F. Hendriksen, bestuurder bij
Van Ommeren Ceteco.

Sovjetunie wil
betere handel

binnen Oostblok
MOSKOU - De Sovjetunie wil dat
de handel met haar partners binnen
de Comecon vanaf 1991 plaatsvindt
tegen wereldmarktprijzen en op ba-
sis van een convertibele valuta. Dit
heeft premier Nikolai Ryzhkov gis-
teren verklaard in een toespraak tot
het Sovjet-parlement. Het goede-
renverkeer tussen de in de Come-
con samenwerkende socialistische
landen verloopt nu voornamelijk

via ruilhandel.
Het Russische voorstel betekent
een ingrijpende verandering in de
handel binnen het Oostblok. Op het
ogenblik zijn de Russiche roebel en
bijvoorbeeld de Hongaarse forint en
Oostduitse mark niet tegen elkaar
inwisselbaar. De Comecon-landen
hanteren weliswaar de convertibele
roebel voor het uitdrukken van prij-
zen bij handelstransacties, maar die
heeft slechts een boekhoudkundige
functie. Ryzhkov gaf in zijn toe-
spraak overigens niet aan of de Sov-
jetunie in de toekomst gebruik wil
maken van een westerse valuta als
de dollar of van een kunstmatige
geldeenheid.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 13-12-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.880-/ 26.380-,
vorige ’ 26.260-/ 26.730; bewerkt ver-
koop ’ 27.980, vorige ’ 28.330 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 320-/ 390 vorige

’ 325/ 395; bewerkt verkoop ’ 440 la-
ten, vorige f 440 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,88 2.00
austr.dollar 1,47 1,59
belg.frank (100) 5,20 5,50
canad.dollar 1,61 1,72
deense kroon (100) 27,55 30,05
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 2.99 3.24
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) 131,00 137,00
joeg.dinar (100) 0,0000 0,0020
noorsekroon (100) 27,75 30,25
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) 29.70 32,20
zwits.fr. (100) 121.85 126.35

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,94975-1,95225
antill.gulden 1,0700-1.1000
austr.dollar 1.5250-1.5350
belg.frank (1001 5,3625-5,3675
canad.dollar 1,67725-1.67975
deense kroon (100) 29.055-29,105
duitse mark (100) 112.870-112,920
engelse pond 3,1295-3,1345
franse frank (100) 32,995-33,045
griekse dr. (100) 1.1725-1,2725
hongk.dollar (100) 24.7750-25.0250
ierse pond 2,9690-2,9790
ital.lire (10.000) 15.170-15.220
jap.yen (10.000) 135.32-135,42
nwzeel.dollar 1.1600-1,1700
noorse kroon (100) 26,240-26.290
oostenr.sch. (100) 16,0250-16,0350
saudi ar.ryal (100) 51,7250-51,9750
spaanse pes. (100) 1,7410-1,7510
surin.gulden 1,0700-1,1100
zweedse kr. (100) 31.195-31.245
zwits.frank (100) 124.285-124.335
ern 2.2880-2.2930

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 201,20 202.10id excl.kon.ohe 194,70 193,70
internationals 205,40 208,10lokale ondernem. 198,20 196,60
id financieel 148,70 147,40.
id niet-financ. 247,60 245,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 262,30 263,40
id excl.kon.ohe 242,10 240,80
internationals 277,40 281,00
lokale ondernem. 245,10 243,20
id financieel 193,70 192,00
id niet-financ. 295,90 293,70
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 185,50 184.30
internation 192.20 192,40
lokaal 184.40 182.90
fin.instell 156,60 155,40
alg. banken 142,70 141,70
verzekering 169,90 169,90
niet-financ 193,50 191,90
industrie 185,20 183,40
transpopsl 217,60 216,10

Avondkoersen Amsterdam
AVONDKOERSEN

AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen gisteravond devolgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-de dag):
Akzo 133,50(133,20)
Kon. Olie 149,00-150.50gl (149 40)
Philips 46,00-46,20 (46,10)
Unilever 159,70-160,90(159)
KLM 47,70 (47.70)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2758.75 1209.82 231.51 1041.77
Hoogst 2784.77 1221.37 235.04 1052.58
Laagst 2737.20 1193.28 230.45 1032.38
Slot 2761.09 1203.41 233.46 1042.04
Winst/ +8% .872 +182 +0.98
verlies

Silo's naar Beatrixhaven

" Vier 15 meter hoge silo's met elk een gewicht van 25 ton werden gisteren vanuit Dor-
drecht naar deBeatrixhaven in Maastricht vervoerd. De silo's zijn bestemd voor het trans-
portbedrijf Van der Broeck m Maastricht en dienen voor de opslag van betonas. Op de
foto: de zwaargewichten worden onder politiebegeleiding naar de plaats van bestemming
gereden. Foto: twan wiermans

(ADVERTENTIE)
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Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54x 60l

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_ 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.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

■■■"«"—»—)■-—■—WMaaa

Alvorens _ deuren, voordeu-
ren en keuken uitbreekt en
nieuw aanschaft, raadpleeg
eerst ons. Het PORTAS-alter-
natief:uit oudwordt "nieuw"
staatborg voor de beste kwali-
teit, een faire prijs en topservi-
ce. Ookvoor radiatorkasten en
badkamermeubels.— jël^-".—r~__^______ __. ___h_____^_i

'~ ______ 1 >—En i

r"^oQ_____t... jaai _R_*

VAN WEL BV
Hoekerweg 4, Bunde '°^'Tel. 043-647833 _W.

Wacht

met

Henk

2egQen

als

He- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gangen gaan we elkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.

Cfeet stotteraars
even de tijd.

D..L1.U...., „ _k~l__-, A~..

1 DE JAREN NEGENTIG SHOW

HeT is deze maand feest bij de Fiat dealer. Want daar vindt de jaren ■ElU_._M_HHil_lM.W.B.MilM luxe uitvoering met een uitgebreid pakket extrals ter waarde van f 1.400,-,

Negentig Show plaats. Een show met schitterende auto's die gemaakt zijn De Tipo, Auto van het Jaar 1989, is de enige auto in zn klasse waarvoor u maar f 400,- betaalt. De Panda is er al vanaf f 13.350,-.

voor de jaren negentig. Een show met interessante financiële attracties. waarvan al het plaatstaal dat met de buitenlucht in aanraking komt is verzinkt.

En een show die u kans geeft op een geheel verzorgde winter- Daarom heeft roest geen greep op de Tipo. De Croma is een auto waarin tijdloos design, ongekendrijcomfort

sportreis voor 2 personen naar Cervinia in de Italiaanse Alpen. Met schone benzine-injectiemotoren (1,4 en 1,6 liter) met ge- en indrukwekkende performance verenigd zijn. Hij heeft een uitgebreide

J|^^JJ^^ff*pn*n;^lgn|gCT^3|^n?Sßnï_ÏÏSnß regelde driewegkatalysator of met 1,7 liter diesel en 1,9 liter turbodiesel. standaarduitrusting. En is leverbaar met diverse benzine- en dieselmotoren,

De nieuwe Uno is natuurlijk de ster van de Jaren Negentig Show. De Fiat dealer geeft unu een fantastische inruilprijs voor uw huidige auto. waaronder snelle turbo's en de buitengewoon zuinige Diesel i.d.

Hij heeft een fraaie lijn. En een uitstekende luchtweerstandscoëfficient: 0,30. En of dat niet genoeg is hebben we een uiterst gunstige financie- De Croma is er al vanaf f 39.100,-. Tijdens de show biedt de

Is compact van buiten en ruim van binnen. Is functioneel en veelzijdig. ring voor u in petto. De Tipo is er al vanaf f 24.450,-. dealer u een extra hogejnruüprijs voor uw huidige auto.

En snel: felle benzine-injectiemotoren (1 liter tot 1,3 liter turbo) met geregelde g2__J2_o_l__3_l_d—i—U_!—i—U-U-fli _K_____L_____K_U_ll__Llïi2^

driewegkatalysator of krachtige 1,7 liter dieselmotor. De nieuwe Uno. U kunt nu al Panda rijden, maar u hoeft 'm pas over 12 maanden Bij elke dealer ligt een kanskaart voor u klaar, waarmee u een

Wat een lijn! Wat een stijl! Wat een auto! Al vanaf f 18.250,-. te betalen. We gaan er daarbij van uit dat de inruilwaarde van uw verzorgde wintersportreis voor 2 personen naar het Italiaanse Cervinia

huidige auto hoog genoeg is om 25% Van de catalogusprijs van uw nieuwe kunt winnen. Meer dan ooit is het lonend om nu bij de Fiat dealer langs te

,| ii -^fj-im^i-*^ Panda te betalen. Dit aanbod geldt ook voor de Panda Dance, de speciale gaan, een proefrit te maken en uw geluk te beproeven. f^m-fr- ÏÏMM

/fff /’#iiiiiiiinliii f \%# ...^^^^^^SËammmmmmsT-^^Êf B______i_-ii___tißiiinijr^. __&_**__ zsj&ir ff \^_i |»

&s&&##*■. B_B_____^___Mi*r- rßh&^k jtfs^^^^^^^^wid $Ë W ..■^^mwWSÈmWÊÊIIÊÊmMmmm&k.

m wmè <«>— whüh |l^H| Blé ffl Hl V» JLi m ik
iijÉÉiHÉÉiViiÉiiiiir' i' vB _H______^ïii_É__i___________ii___ *tj_éi <ffrH KIM - ïjbê

_____BÉ_\ __l ■___ 'iwiiiiiiniii''"'^wssff» _?' ____ -_-WB«_'~~««3iM tKÊÊS^^ii^wtfn'ymimi'^ _____________■________ SBL
_____■■! ___BÉ____III_II_III_IIII_IM Mgßß________l &&!!M:!'W)?m RW_lllll.il.. mmA::.:.:..._. sj» J^»^s_r^^^ï É..* ' WÊÊ _m__M &WÈ llÉrll ._!■ '__É_i ______PT?^___________i"-!_!_________"wnri^iicoTrioo_nr_ifoiii_iiiiiiiliiii iiiiiil»»i.»i»i»»ü_iüfci..B_^^iMM #^U i v^^- >■ SB fSk" «HWB_______f tl#? :■ hHMH ._ Ifl :.Ë_Ë_P"_É!ë_K--3SBBiwê bël j __
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Fiat. Eén brok temperament.
___^lr*__r«cataloguspri)s van uwnieuwe rva ranaa

/Qf ?. de
c
ember lggo geenkosten van betang hoeft te make„. Bij deze huurkoopovereenkomst,af te sluiten bij fiat Credit Nederland, gelden de gebruikeh,ke voorwaarden.

BRUNSSUM- AUTOMOBIELBEDRIJF H SCHOBBEN TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V TIJDELIJK ADRES:

SPOORS?NGEL 50 m 045 72 41 40 KERKRADEi AUTOBEDRUF KUNKSTAD 8.V., KAALHEiDERSTEENWEG 185, TEL. 045 -4139 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -4702 00 MAASTRICHT: MOLENAAR

MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5,TEL. 043 - 61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44

— ■. -"
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Voor 'nkado van Dixons is altijd wel een plekje onder deboom. Kom maar kijken: voor iedereen is er de juistekeus. En de prijzen houden we prettig betaalbaar.

Een Kerstkado van Dixons is altijd geslaagd

*-w\\\\\ HmT £__■__ I__r_"__
___ __i___b_U_^. _____ _______B3_^x^_r__r_(B ____________ Wam\\^L\WK^^ËÊËml^^^lÊaWma^-wl'' ..-rZ' -::>>>:-:v>:-iSs^Stah____i?/&ê \ ijm. ___# Cl Cl _r 1 §11 ■■ ____S«_i_lT3T_f4*Tfl__V4 M_t____________ HBBfc.:■::: ■: v.- >. tfv>-:--- ■C^Ws<>.|BPy

'J^^^ÉBÉ»-''8*^ 2x40 Watt versterker, 5 bands-equalizer ■ _fl^ _^________k _____________k ~*PP^ ,r--T-n, en vol-automatische platenspeler, dubbel S^^ « chroom audiocassettes

_■» _*■»_*■" r% .mr B'—.«--~-~ B cassette-deck met high speed dubbing en "■■ P^^fe s^ak50nV CCD-l 335 0f70.-permaand _ JË Wk. continu afspelen.digitale tunerHlJt|| W -éW w\ #^50' ~^amt\mw\\\ ■met 16voorkeurzenders. ___L____Ll H MmW ~m^ "Mm* W -"*~^s^^ Wm<& __■___■"
met 6xmotorzoom, autofocus Jij |^^^^^ DU'l* f*r\ JLf\(\ *Ü|§& s>i
en autoiris.Minimale lichtsterkte i|\ r tllllDS LU ÖUU ammmmmm,**»^.. ■ Ö^"*

sdsDtör sccu &n -■"■__s^é i 1 'y<<*^ \

■.. ■■ . ans. H-_wmh-_Hiii -88l ___________ xZ~~~^lii ■ ■ ■ ____..-".-^--"ï. .">. ■ ■ "?*_^v.^ï^^j________! _____lfel______a_«______ _■ -U-ffi-jflBH * 9^__k,: -^h*.-.—-.^^BBWB.^
vv. Ztv/ __*__■ ■'(_!^ÖSli___s^__?^■' ■■ yJL _—i _H*7i-HMI ES^^sSShES _______M_______________________^-^______-_-ll_i JmmWmtTM^Kmittl!fP________.

l^^ Afspeelmoge.ijkheidvoorl2enBcn.CDs j| j| 4% "*"l'»^_^J FrankSinatra. AAfIS _^BPiKl_^@ 3»*#^00" en met drievoudigezoeksnelheid. _I__LW H Dean Martin en Dyj Mj|lv.^_..|__BliHawJ_l |Mjl^
SONY AWÈAWÈWWt Afmetingen 104x420x280mm. MahaliaJackson. Wm I'ZzlJZ^_^J^^___;__^__-*__.

i^fiiPvPPß] ie komt ogen
Alle aanbiedingen zijn geldig 1 f y __ J I " _i _■ —i —_r —__— ~^~*
zolang de voorraad strekt. H B m\ k^_~^^^B I _■

Effectieve jaarrente na wettelyke aanbetaling: ■ A. V ___! ___]____________■ _#%__A _f^■_§__!% Mfe ""__#%■_#_#%___#__" 11 _"_4* niv_nc■^■■H ■■______■ HM I *■■■ ■■^"^■l l___'K__L_l__rl U vindt Dixons in:

Cl WI Vl ■ "Wl^Ü#l "" * HeerlenPromenade 41.045-713826* Geenvideocamera verkoop. _____________■__________■■■■_________———————^ —" -_- ■i ■i ■--' -" -—"■ —" -■ -^ -' —" --——~ "_—~_~' y
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Umburgs Dagblad

| Voor 'nonvergetelijke
1 Kerst gelieve

tijdigtereserveren.

b g& Valensina sinaasappelsap "199 *P»v^%Égp||g MPIÉ^P
iy|| karaf a 0,7 liter ____"

I I^^M Prachtige varkensfilet- Q9O Versekerststol van Jan Linders

> fPfS^B Hsfiß-f ___E__9__ IQ_f«A___^ ___k>^__ \W

Verkade chocolade: melk, hazelnoot,
naturel, extra puur of walnoot- 550 '
melk. Tablet a 200 gram 3^99nu 3» Een sfeervol, wit sneeuwtapijt kunnen we Zo bestelt u. Heerlijke Ardennerham "}95
BBRjJi^^M|l|fM BP9 VI natuurlijk niet beloven... Maar als't aan Jan Linders Wilt u zeker weten, dat u metKerstmis het allerbeste

mimi ■hum■ M m\■mlliiii
jL^P '^t wordt dit uw mooiste en gezelligste Kerst sinds 'vlees op tafel zet? Dan hoeft uop onze slagersafdeling Hjjp^v-

y^^^^^r^T*- jaren. Met een kerstdiner dat zijn weerga niet kent. alleen maar even het bestelformulier in te vullen.
t.^S^^w^^-' Want zékermetKerstmis is alleentallerbeste goed Zo kunnen wij ervoor zorgen, dat uwbestelling tijdig *"j2êÈ m\\wÊf^

Cracottes (geroosterde biscuits) 179 genoeg. En daarom hebben we voor u met de grootste voor u klaar ligt. **»mm**Pak a 2so gram +r9s"nu 1. zorg a]vast prachtig, eersteklas vlees geselecteerd. °nze ei §en slagers-casslerrib 198

«Het spreekt VOOr zich, dat we graag teleur^ Verse varkenshaasjes* 070 Vers mager l^JpFCampina verse volle 159 stellingen willen voorkomen. Vandaar dat we unu al per 100 gram --. Limousin Q95 ' . ~" (
_

rk
_

„;_ vanillevla liter T79nu ±. , ~.,,., , , , v „„ A runderpoulet 500 gr O. Franse Golden Dehcious
fcZL - MmiMnnmm de mogeh]kheid geven om het vlees van uw keuze te Verse I lollandse

v. . r =_H draa-tas met 2 kll° *"ï ii "\ x j j i idiiisivuit_.it. tjt.s w j\j vtis iii«mt i J\3 -
ü H m^^^Smmm^ IZIII Ifßflfl flfttl .CT Tmmmm WmTïïr^mWKSWÊi 11111lWWm\ m mB ImmM i* "Éi ÉËaKr^RHIJ KflHjHiMVS MÊm w IVUHJiHL AAJIftUI^A _*»3V J p# ïfflWi Bl Pi

%H^^gfcs ' l'l - ->r i ï __u=t 1 let éérste gn)tc )an l.inclersKcTstnieuws valt cleze weck hijvin clchus. B()()r(lc\olKcrstiianbicclingcn en informatie. I <s*^ M %J_ÈLpeper, t les aZb cl. 4rtVnu / / Aktics geldenvan donderdag 14 december t/m woensdag 23 december '89. De vers-akties geldenvan (kinderdag 14 december t/m zaterdag 16 december 'M netje met 2kilo JL* * ;§^|MH^£j|
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■_______________-«-"-i-l^

Wat is er nou mooier in
deze donkere dagen voor kerst

dan een leuk telefoontje? #

_■■___

é *^

h_T///__H ____* __r ______r **"'*_| 'WH * ___HlH_________________ _3__Rl___kl

öl" j|| F **S» B^^E^^^^pii^JJ^^MÉ B_S rik

\ \ \ \ »_-_-_--! __J~ !ffi_i„i.„ i,rt________il__l _-ÉB_-_-É-i---------4_H____i^---l ' «F::
"»■ * * _—I _P"H ___> Jr wmr <_~** - HHI^wM ____Hk

__■ S^ LIJIo ' <3 A
____________P^^^______________________ B___3_f^ ..■■______**' mwMslF^'~ -I _____■ E_^r o ■ *-. #^— «*^ Jjf j^^_____s______^ ir

-*"" ■ _r ___.___?'____. -----I N^- 'rmmm __r
x _i ,_______■ K^^pFjS^H J

[ptt'telecom

**Hè, hè, nu de laatste dagen van decemt
in aantocht zijn, hebben we eindelijk 'ns tijd i
om even uit te blazen. En om eens rustig m
ons heen te kijken.

Dan ziet u vast een gezellige huiskarL_

Met een mooie bank. Prachtige gordijne%
En ja, naast de kerstboom staat dat ov__

telefoontoestel. Dat het vast nog prima
doet, maar tja, dat het nou nog echt in i

interieur past, nee.
Het leek ons daaromeen goedvoornert

om, aan de vooravond van de negentiger
jaren, een paar zeer bijdetijdse telefoons r
flink in prijs te verlagen.

Allereerst de Malmö 4. Hij onthoudt I
nummers. U hebt de komende feestdagen v
wel even tijd om die in 't geheugen te zetten.

Dan hebt v met één druk op de knop uw
in Brussel aan de lijn. '9

rul
Nog meer extra's verklappen we u

Primafoon. Zn kleuren willen we nog wel e^
kwijt: wit, donkergrijs en, opgelet lichtroze.

t<
\\\\W^^ PI

_^___mÊam\\\WÊÊÊL HH______M "ï"1
p ■■■„„ OO O —r. $'■"'

OO O **~- ml
OO O — K-

Mm _& "~^ f_H_.
_É^_il^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gd lek

"3.1

nmP miPi j^riwi

Zn familielid, de Malmö zonder geheugd
is voordeliger geprijsd. En daar doen we nog£
iets van af. Zodat u 'm voor f 128- meekri*

mr i^^^^^^^b 1'

■ I >—>—J '■ je,

HH ■ wÊm

__m_____^___[^^^^^Z^^ r
|Fj*fi .'|;ï

Komen we bij de Locarno. Heeft roy°
f 7

druktoetsen. En mocht u toevallig naar i(
'Jinglebells' luisteren, kunt u de zoemer \\
harder zetten zodat u in ieder geval die and( o

bel ook hoort. £
e

H-H

HÉNM MMMX MMI

HHHMH-HHHH^ I
Sluiten we af met deTwintoon Basic. D 3

mee wordt 't binnen 'n beetje een witte ketf |
U krijgt dit populaire witte toestel voor $

geen honderd gulden mee. ,
Stapt u één van deze donkere dagen ,

de kerst één van onze groenverlichte Prifll^
foons binnen. Daar vertellen we u graag rr^!
Een telefoontje weten we ook te waarderen- \

Ons gratis nummer is 06-0402. Maar f

hopen dat we u dit jaarnog bij Primafoon Z1 i
■

Primafoor
Voor telefoon ga je naar Primafö0

),LIMBRICHTERSTRAAT 20- VENLO, KLAASSTRAAT 29/31.
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instrumenten
Ue Jongeren voor een Ver-fde Wereld vieren op 26 de-
'jioer op een originele (muzi-

l r^ wijze het kerstfeest met de
Z1tweehonderd tijdelijke be-

;. wers van het asielzoekerscen-
i7ri in Spaubeek. Maar om
'^■Plannen te verwezenlijken_oen zij de hulp nodig van
J*Sen die een muziekinstru-
p' bezitten, het niet meer ge-
kken en het graag willen af-Qn. Het asielzoekerscentrum
"ft immers geen instrumen-
v°orhanden. Vandaar deze
°ep. £)e organisatie hoopt
door dit initiatief verschil-ae culturen elkaar lerenken-*en daardoor dichter bij el-ar komen. Aan het einde van

Zuzikaleviering op Tweede'*stdag willen de Jongerenw een Verenigde Wereld de
f'H-rnenten schenken aan de■Oitig van f_ et centrum. Mu-
'Z-iefhebbers, die een instru-
jjft willen afstaan, kunnentact opnemen met J.M. Bless
.UZS- 718102 of M. Jongstra°45-7_5774.

Wensen
[Radio VKH', de ziekenom-
jEf* ,Van de Verpleegklinieken
TL n> doet een oproep aanfjf^sen die een kerst- of nieuw-
[ rswens willen overbrengen
Y_|J iemand uit de Verpleegkli-
jZn-Al deze boodschappen

mw
n 9eselecteerd en uitge-

Jlen op 23, 24,31 december of
tijdens het verzoek-

i3rf pr°9ramma van 14 tot

' ° uur. Wensen kunt u sturen
lS\r 'Radio VKH', Henri Du-
f'Wraat 3, 6419 PB in Heer-'UP het kaartje dient men in
~ ü"en: de naam en de afde--9> de fcerst- of nieuwjaars-
r~> de datum van uitzendingac öeiüenste plaat.

Marine

t°°9 bezoek was er gister-■tog in de ontvangstruimte
net Medisch Kleuterdag-

'Uf 'Giezenhoove' op de
j/<*rbaan in Heerlen. Willem
ato (lmks °Pfoto) als coördi-

1 0n .r Vanfinanciële acties ver-
K jZ1 oan het marineschip
'Sr. 7

eier Floris overhan-

" ■ £>e " gulden aan de heer
I' ire °Veren (rechts), algemeen
[e( cteur van 'Giezenhoove'.. o0r9f is bijelkaar gebracht

°o.rf n korporaals, die aan
htn Van et marineschip de
p *nd Curacao-Den Helder

eJi hometrainer overbrug-

" r nog meer om te fietseneen goed doel.

Marine (2)
I ’ \ /

1rQ-ind0t?al leQden de goed ge-
lisc/ip eZorPoraals van de tech-
.S r i

st van het marine-
iets of n6S fciforneters op de
ornetp rui7n 3000 fci-
üeWcpr-,"ïeer dan het schip in1Jie e/r eid voer <8241 km)-

fclen a kilometers op de pe-tr.^ erden afgelegd omdat
)*iieZÏrners °P de landkaart
«are„ ,? vr°eg' in Den Helder
'ciais P

*/andaar dat de fcorpo-
j»cjefr no° ee?i schepje boven-

Boaflr en'via Londen en Parijs
hn' zxi uiteindelijk 'sa-
frdZ 161 het schiP in Neder-ig aan. De 7.900 gulden wor-
tyfcn d aan het onlangs
'^hoo n tuinPJan van Gie-
bel/ e' r worden nieuwe
Us nestellen aangeschaft zo-
*nhZ Wlp

' een schommel enbouten trein.

Kijkje in 1990
HEERLEN — Prins Willem-
Alexander gaat zich verloven.
Minister Wim Kok blijkt veel
rechtser dan iedereen denkt en
er komt een nieuwe belasting
bij waar we allemaal mee te
maken krijgen. In de Sovjet-
unie wordt de leidende rol van
de communistische partij uit
de grondwet geschrapt. In de
zomermaanden komt er een
fikse vloedgolf in Azië en de
vrouw van president Bush in
de Verenigde Staten wordt
ernstig ziek.
Dat is in een notendopje het
beeld van 1990 dat drie parag-
nosten gisteravond schilder-
den in het Grand Theater in
Übach over Worms. Het drietal
Anton Collé uit Helmond, Co-
rien Collé uit Merkelbeek en
Joost Verstappen uit Nieuwen-
hagen, bracht het met stellige
zekerheid. De zaal zat stamp-
vol. Zon vijftig mensen von-
den niet eens een zitplaats.
Tientallen die eigenlijk ook
naar binnen hadden gewild,
moesten onverrichter zake
weer naar huis. " Aandachtig gehoor gisteravond in Übach over Worms toen drie paragnosten alvast ver-

telden wat er in 1990 gaat gebeuren. Foto: marcel van hoorn.

Nieuw kantorencomplex tegenover kerk Laanderstraat

Woning
Het kost de Heerlense aids-
patiënt die vanwege zijn
ziekte moet verhuizen, wel
verschrikkelijk veel moeite
om een woning te krijgen die
aangepast kan worden. Op
grond van medisch onder-
zoek, wordt het noodzakelijk
geacht dat de patiënt en zijn
vriend verhuizen. In de
Heerlense wijk Zeswegen

was een woning beschikbaar, maar woningbouwvereniging Sa-
menwerking/Glück Auf vindt de wijk Zeswegen bepaald niet ge-
schikt voor het tweetal. Nu is - na overleg van de Heerlense wo-
ningbouwverenigingen - een flat aan de Akerweide aangeboden,
een complex dat bepaald ook niet zonder problemen is. Terecht
vragen de twee Heerlenaren zich af of ze, omdat één van hen aids
heeft, zich moeten laten wegstoppen in een probleemflat aan de
rand van de gemeente. Kennelijk zitten de Heerlense woning-
bouwverenigingen behoorlijk in hun maag met dit aidsprobleem,
wellicht omdat men in Heerlen niet zo vaak geconfronteerd wordt
met deze ziekte. In met name deRandstad wordt heel wat minder
krampachtig gereageerd en aidspatienten krijgen daar net zon
behandeling als ieder ander dieziek is en hulp en verzorging nodig
heeft. Hopelijk gaat dat in de regio Zuid-Limburg binnenkort net zo,
want het zou toch triest zijn als aidspatienten zouden moeten ver-
huizen om eenzelfde behandeling te krijgen als in het westen van
ons land.

W.D.

Stienstra bouwt toch mee
Van onze verslaggever

HEERLEN - Ondanks het feit dat Stienstra niet meedoet
aan de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma voor
het centrum van Heerlen, gaat het bedrijf toch bouwen in
Heerlen. Tegenover de kerk aan de Laanderstraat, tussen
de Schakelweg en de Laanderstraat, bouwt Stienstra de
nieuwe NMB-bank en nog enkele andere kantoren. Dat is
gisteren door de directeur van Stienstra Bedrijfsproject-
ontwikkeling BV meegedeeld.

Op het bedoelde terrein, dat in vak-
jargon 'V£k E' wordt genoemd, zal
nog in de eerste helft van het vol-
gend jaar begonnen worden met de
bouwwerkzaamheden. In de studies
voor de ontwikkeling van het cen-
trum van Heerlen was kantoorbouw
in dit gebied gepland. Maar de reali-
sering van dit complex, met de
NMB-bank als belangrijkste kan-
toorvestiging, valt nu buiten de ont-
wikkelingsplannen voor het cen-
trumgebied, zoals die binnenkort
door de gemeente bekendgemaakt
zullen worden.

„Omdat we niet meedoen aan de
realisering van het. centrumplan,
maar wij wel al vergaande afspra-
ken hadden gemaakt voor de bouw
van deze kantoren, wordt dit stukje
buiten het nieuwe plan gehouden
en kunnen wij daar dus gaan bou-
wen," aldus directeur drs. Martin
Huijnen van Stienstra.

Hoogwaardig
Het ontwerp van het nieuwe kanto-
rencomplex voor de NMB komt van
de hand van de Amsterdamse archi-
tect Willem Gerhard Quist, die eind
jaren zeventig rijksbouwmeester is
geweest en onder andere in de jury
zat voor de prijsvraag Uitbreiding
Tweede Kamer. Door Quist aan te
trekken wordt een hoogwaardige
architectonische invulling, zoals al-
tijd werd geëist, gewaarborgd.

Directeur Huijnen van Stienstra Be-

drijfsprojectontwikkeling BV vindt
het jammer dat Stienstra niet meer
betrokken zal zijn bij de realisering
van het ontwikkelingsplanvoor het
centrum van Heerlen. „De gemeen-
te en de andere partners (MBO/Ruij-
ters en Bouwfonds Woningbouw
NV) hebben een bepaalde manier
van samenwerking voorgesteld,
waarmee wij ons niet kunnen vere-
nigen. Het past niet in onze manier
van werken. Ik kan niet zeggen
waarom, want dan moet ik onthul-
len hoe het centrumplan van Heer-
len er uit ziet en dat kan nog niet."

Energie
Huijnen ontkende gisteren dat het
afhaken te maken heeft met de fi-
nanciering van het centrumplan en
het feit dat de overheid eist dat niet
alleen aantrekkelijke projecten ter
hand worden genomen, maar ook
minder aantrekkelijke. „En het is
ook niet zo dat we in dekeuken heb-
ben gekeken en daar nu ons voor-
deel mee zouden doen. We hebben
meegewerkt aan de tot standko-
ming van het ontwikkelingsplan
voor Heerlen. Daar hebben we veel
tijd en energie in gestoken en ons
deelvan het halfmih'oen dat de drie
particuliere ondernemingen heb-
ben betaald. Verder gaan wij dus
niet, omdat de voorgestelde manier
van samenwerken niet door ons on-
derschreven wordt. Maar het ont-
wikkelingsplan..., dat is gewoon
goed."

(ADVERTENTIE)

f^üe mooiste juwelen kado! \
Wij verbouwen niet, ruimen ook niet op, maar u
krijgt het kado!
U leest het goed!
BRILJANTEN, PARELS, HORLOGES, GOUDEN
COLLIERS, ARMBANDEN en RINGEN van .
bekende merken.

U mag bij ons voor de helft van uw
bestede bedrag (van ’ 50,- tot 50.000,-)
GRATIS de mooiste juwelen uitzoeken.

Bijvoorbeeld:
Als u voor ’ 700,- koopt dan mag u voor / 350,- GRATIS
uitzoeken uit onze totale kollektie*

DIAMANTAIR . JUWELIER HORLOGER

Brunssum JUWeÜer Maastricht
Promenade 65 AOf^Al^r> Gr°te St3at 21

(gratis parkeren) \^^^£~| 5^
* Uitgezonderd bijzondere werkopdrachten, reparaties,

fa tegoedbonnen, Constant, Schoeffel, Pontiac en Lorus. jiy^__^ Of de hein van hel cadeau contant.

Subsidie voor
milieuproject

stort Landgraaf
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Minister Hans
Alders (milieubeheer) heeft aan
het streekgewest een subsidie
van 160.000 gulden verstrekt
voor een project dat het naleven
van de milieuwetgeving bij het
regionaal stort in Übach over
Worms moet intensiveren. Het
project start begin komend jaar
en duurt ongeveer twee jaar.
Uit een voorbereidend onder-
zoek is gebleken dat de meeste
bedrijven in de regio via contai-
nerbedrijven een gedeelte van
hun chemisch afval naar de stort-1
plaats afvoeren. Controle op die
stoffen schijnt nu nog onmoge-
lijk te zijn. Wanneer het Streek-
gewest, verantwoordelijk voor
de controle, straks genoeg gege-
vens heeft over het produktie-,
proces en de samenstelling van
de afvalstoffen zal daar verande-
ring in komen.

In hetkader van het nieuwe pro-
ject wordt bedrijven gevraagd
die gegevens te verstrekken. In
de eerste fase zullen 250 bedrij-
ven door een chemisch-techno-
loog van het Streekgewest en
een gemeenteambtenaar worden
bezocht. De technoloog zal zich
bezighouden met de controle op
de Afvalstoffenwet, de ambteaar
neemt de Hinderwet en de Lo-
zingsverordening voor zijn reke-
ning. Bedrijven die deelnemen.
aan het project krijgen voorlich-
ting over afvalstoffen.
Tegen bedrijven die de wet over-
treden zal corrigerend worden
opgetreden.

" Twee dames leggen de laatste hand aan het inrichten
van hun stand op de kerstmarkt in Heerlen.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Opening Nederlands
oudste kerstmarkt

HEERLEN - Rond de Pancratiuskerk in het centrum van Heerlen is
de opbouw van de kerstmarkt, die vandaag van start zal gaan, vol-
tooid. Om 10.00 uur gaan de 'poorten' van de kerstmarkt open. De or-
ganisatoren verwachten dat ook dit jaarweer ongeveer een half mil-
joenbezoekers naar Heerlen zal komen voor een bezoekje aan de oud-
ste kerstmarkt die Nederland rijk is. Verleden zondag vond in de■ Pancratiuskerk het openingsconcert van de kerstmarkt plaats en
aanstaande zondag om 14.00 uur is er weer een kerstconcert. Dan is er
ook glühwein en gepofte kastanjes, dan draait de draaimolen en zijn
alle kraampjes open, want aanstaande zondag is het 'koopdag' in
Heerlen. Ook de winkels zijn van 12.00 tot 17.00 uur open om aan de
gepaste voorvreugde bij te dragen.
I I

(ADVERTENTIE)
___^

IDrv
LIMBURGS DAGBLAD

De televisiekrant van uw
eigen Limburgs Dagblad!
Voor Limburgse ondernemers, diereklame-boodschappen op
LD-TV willen uitzenden, hebben wij een uitvoerige brochure
met een tarief-lijst klaar liggen.
Belt u ons even?

LD-TV. Telefoon: 045-739300.

(ADVERTENTIE)

( .
Nü het

lekkerste ijs
' bestellen voor

de feestdagen
" verschillende ijstaarten

" sorbets " desserts

Belïi'sHee Cream
(La Veneziana)

Oranje Nassaustr. 16, Heerlen
Telefoon: 045-714249

Voogt voorzitter
VVV Voerendaal

VOERENDAAL - Tot voorzitte
van de VW-Voerendaal is unanien
Ger Voogt gekozen. Hij volgt hief
mee Frans Moonen, evenals Voog
raadslid, op die meer dan veertig
jaar de VW heeft geleid.
Een van de eerste wensen van di
pasbenoemde voorzitter is de reali
satie van een eigen VVV-kantoor ei
aansluiting bij het Recreatieschap.

JacHwmansJ

KERST PAKT #
VOORDELIG UIT BIJ

JAC. HERMANS

WK'»'- -199 m£S_ulo9B
500 gram £_ m jjjeQrX_faa

" Aanbieding geldig t/mza. 16 december 1989 N)
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op 12 december 1989 is onze dochter geboren
wij noemen haar

myrthe
jack en mariet veenstra

stadhouderstraat 60
6441 gw brunssum

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men van mijn man. onze zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Wiel Knops
echtgenoot van

H. Boumans
weduwnaar van

Maria Dumont
in de leeftijd van 69 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: Mevr. H. Knops-Boumans
Bocholtz: André en Margriet Knops-Habets

Simone
Bocholtz: Tiny en Piet Schleijpen-Knops

Peter
Bocholtz: Gertie en Alfons Vanwersch-Knops

Willy
Kinderen Vaessen
Familie Knops
Familie Dumont
Familie Boumans

Bocholtz, 12 december 1989
Quelle 1, 6351 AW Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 16 december a.s.
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Jacobus
deMeerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn. van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag 15 december a.s. om
18.45 uur gebeden in voornoemde kerk, waarna
aansluitend de avondmis ter zijner intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te bpschouwen.

T
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij geheelonver-
wacht afscheid moeten nemen van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Gillessen
weduwe van

Johan Foortjes
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: No Foortjes
Maria Foortjes-Jansen

Nieuwenhagen: Hein Foortjes
Fienie Foortjes-Reul

Lauradorp: Johanna Paulus-Foortjes
SjefPaulus

Brunssum: Tonny Lucassen-Foortjes
Hein Lucassen
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Gillessen
Familie Foortjes

Landgraaf, 12 december 1989
Rechtstraat 25
Corr.adres: Beneluxstraat 60, 6372 AZ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 16 december a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te
Lauradorp, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aan de Vogel-
zankweg.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 15 december om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-.
wen.

t
De leegte die u achterliet,
bracht ons veel verdriet.
Maar de liefde die u bood,
werd niet beëindigd door de dood.
Wat u was en wat u zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

Dankbaar voor al het goede dat zij ons schonk en
de zorgen die zij aan ons heeft besteed, hebben wij
heden afscheid genomen van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzus, tante en nicht

Maria Klara Vootz
echtgenote van

Johann Theodor Offermans
Gesterkt door de h.h. sacramenten, overleed zij in
de leeftijd van 77 jaar.

Oirsbeek: Th. Offermans
Sittard: Jan en Truus Offermans-Strikers

Kim
Hoensbroek: Frans en José Offermans-Florax

Alexandra, Frank
Sittard: Marlies en Peter

Daniëls-Offermans
Familie Vootz
Familie Offermans

Oirsbeek, 13 december 1989
Stegelenhof 43
Corr.adres: Lothariusstraat 29, 6132 GM Sittard
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 16 december om 11.00uur in de pa-
rochiekerk St.-Lambertus in Oirsbeek, waarna de
begrafenis volgt op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, vrijdag
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis in Sittard; gele-
genheid tot afscheid nemen donderdag en vrijdag
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou- I
wen.

I f
De mens wikt, God beschikt

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij u kennis
dat heden plotseling is heengegaan, voorzien van
deh.h. sacramenten, in de leeftijd van 72 jaar, mijn
lieve echtgenote, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth Franssen
echtgenotevan

Louis Leufkens
Berg a.d. Maas: L. Leufkens
Berg a.d. Maas: Jos Leufkens

Ria Leufkens-Rombout
Dennis, Tim

Berg a.d. Maas: Peter Leufkens
Diana Leufkens-Bodelier
Jolanda, Sandra

Berg a.d. Maas: Rob Leufkens
Mariet Leufkens-Willems
Thijs, Loes
Familie Franssen
Familie Leufkens

6129 BE Berg a.d. Maas, 12 december 1989
Beatrixplein 16
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 16 decemberom
10.30 uur in de H. Michaëlkerk te Berg a.d. Maas.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

I f
Mam en oma is vannacht thuis gestorven, na een
geduldig gedragen ziekte. Vol stilte heeft zij, te
midden van haar gezin, afscheid genomen van het
leven, na liefdevol door haar man en kinderen te
zijn verzorgd.

Jean Jacobs
echtgenote van

Huub Timmers
Zij overleed in de leeftijd van 60 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: J.J. Timmers
Den Helder: Lia Wijers-Timmers

Hans Wijers
Brunssum: Frank Timmers

Conny Timmers-van Wessel
en al haarkleinkinderen
Familie Jacobs
Familie Timmers

6445 KG Brunssum, 13 december 1989
Carel Fabritiusstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 16 december as. om 11.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie te Brunssum-Lan-
genberg, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraHerweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene, vrijdag 15 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Met droefheid, maar ook in dankbare herinnering
aan wat zij voor ons allen is geweest, delen wij u
mede dat heden, na een goede verzorging in de Ver-
pleegkliniek te Heerlen, in de leeftijd van 88 jaaris
overleden, onze goede en zorgzame moeder, groot-
moeder, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus,
tante en nicht

Maria Josephina
Vliegen

weduwe van

Jan Leonard Voncken
Übachsberg: M. Caselli-Voncken

A. Caselli
Übachsberg: B. Voncken

M. Voncken-Vleugels
Übachsberg: E. Hutschemaekers-Voncken

G. Hutschemaekers
Voerendaal: A. Kicken-Voncken

W. Kicken
Übachsberg: Th. Voncken

M. Voncken-Hamers
Übachsberg: B. Hamers-Voncken

H. Hamers
klein- en achterkleinkinderen
Fam. Vliegen
Fam. Voncken

Heerlen, 12 december 1989
Kerkstraat 88, Übachsberg
Corr. adres: Kerkstraat 103, 6367 JC Übachsberg
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op zaterdag 16 december as. om 11.00
uur in de H. Bernarduskerk te Übachsberg. Sa-
menkomst in dekerk. Geen condoleren.
Vrijdag om 18.45 uur rozenkransgebed, met aan-
sluitend avondmis, in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag na de
avondmis in de rouwkapel te Übachsberg.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.___________________________________________________________________
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden, de uitvaart en
begrafenis van mijn lieve echtgenoot, onze dierba-
re vader, schoonvader en grootvader

Ernest Catharina
Cornelis Geraedts

echtgenoot van

Dorothea Wilhelmina Maria
Smeets

betuigen wij u onze oprechte dank.
Mede namens de kinderen:
D.W.M. Geraedts-Smeets

De plechtige zeswekendienst zal worden gevierd
op zondag 17 december aanstaande om 11.30uur in-
de kerk van de r.k. parochie Onze Lieve Vrouw
Hulp der Christenen. Heigank 1, Landgraaf (Nieu-
wenhagen).

I"-"""""*1"""-""""""""""""""""_"_"_»_"_W__"_"_M-----------------------------------------______

79 rijk gevulde jaren waren haar gegeven. Jaren waarin ze
_^_ met belangstelling man, kinderen en kleinkinderen, maar

ook familie, vrienden en kennissen volgde op hun weg.
Een kortstondige ziekte gafons de gelegenheid haar onze
liefde extra te tonen. Daarom nemen we allereerst dank-
baar, maar ook erg bedroefd afscheid van

Anneke
Zuketto-Weusten

van 1940 tot 1976 in de echt verbonden met

Hein Zuketto
Door haar vele socialecontacten is het mogelijk dat we iemand zijn verge-
ten. Daarom nodigen wij iedereen die zich bij dit afscheid betrokken
voelt, uit derequiemmis met onste vieren, welke zal worden gehouden op
zaterdag 16 december as. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Cor-
nelius te Heerlerheide, waarna wij mamma zullen begeleiden naar het r.-
-k. kerkhof aan deKampstraat aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag 15 december om 18.45 uur
in voornoemde kerk.
Mamma is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gele-
genheid tot afscheid nemen aldaar, donderdag van 16.30 tot 17.00 uur en
vrijdag van 19.30 tot 20.00 uur.

Heerlerheide: Poel Notermans-Zuketto
Felix Notermans
Angelique

Heerlerheide: Henk Zuketto
Helmy Zuketto-Grachten
Ramon, Monique

Heerlerheide: Ger Zuketto
Ankie Zuketto-Bertrand
Rico

Maastricht: Hans Zuketto
Mientje Zuketto-Diederen
Cassandra, Melina

Heerlerheide: José Bertram-Zuketto
Huub Bertram

Puth: Mariës Cals-Zuketto
Louis Cals
Saskia

Puth: Thea Hahn-Zuketto
André Hahn
Ferry, Manja

Leiderdorp: Winnie Poürier
Heerlerheide: Selly Pourier

Familie Weusten - Familie Zuketto
12 december 1989
Ganzeweide 63, 6413 GB Heerlen

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven, bloemen en h. missen
bij het heengaan van onze lieve moeder en oma

Maria Josepha
Vievermans-Hanssen

hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap dat zij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Kinderen en kleinkinderen
Landgraaf, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 16 december
a.s. om 19.00 uur in do parochiekerk van de H. Familie te Landgraaf-
Schaesberg.

In plaats van kaarten
Langs dezeweg willen wij u bedanken voor de grote belangstellingdie wij
mochten ondervinden bij het overlijden en de begrafenis van

Christiaan Van Sloun
Het heeft ons goed gedaan te ervaren hoeveel mensen ons in deze dagen
hebben bijgestaan.

Mevr. G. Van Sloun-Ariaans, kinderen en kleinkind
Holtum-Born, december 1989
Ph. van Heinsbergstraat 14
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 16 decem-
ber a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Holturn.______________

m
_________________

m_______________________
m_______^____^_^

■B_W__________ H

_________
H___j________________ |_______^_lH

In de overlijdensadvertentievan

Sjeer Schreurs
en

Til Schreurs-Vola
stond bij de namen van hun kinderen abusievelijk

Finey Schreurs-Lenaerts
Dit moet zijn

Fieny Schreurs-Lenaerts
L_M______________________________a__________________^l

t
Na een liefdevolle verzorging bij haar kinderen
overleed heden tot onze droefheid, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 72
jaar, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Josephina Leonie
Maria Cloots

echtgenote v_jn wijlen

Karel Hubertus Schreurs
St. Martensvoeren (B): Leo Schreurs

Tony Schreurs-Frijns
Carla en Pascal

Wijnandsrade: Guido Schreurs
Ans Schreurs-Erkens

St.Odiliënberg: Dominique Schreurs
Mieke Schreurs-Hamers
Karl

Ittervoort: Theo Schreurs
Yvonne Schreurs-Tauber
Ralf
Familie Cloots
Familie Schreurs

Hulsberg, 12 december 1989
Corr.adres: Meijsstraat 20, 6363 BS Wijnandsrade
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 16 decem-
ber a.s. Om 11.00 uur in de kerk van St. Stephanus
te Wijnandsrade.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.45 uur in voornoemde kerk.
Vrijdag om 19.00 uur rozenkransgebed met aan-
sluitend de avondmis in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het Uitvaartcentrum Wal-
pot, 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.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een langdurige ziekte nam God heden, in de
leeftijd van 83 jaar, tot zich, voorzien van de h.h. sa-
cramenten der stervenden, mijn goede vader,
schoonvader, onze lieve opa, onze dierbare broer,
oom en neef

Gerard Joseph
Delahaije

weduwnaar van

Marieche Vanwersch
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Frans Delahaije
Miep Delahaije-van Voorden
Jos
Maud
Fam. Delahaije
Fam. Vanwersch

6369 AJ Simpelveld, 12 december 1989
Pleistraat 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 16 december
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledende, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
I g'n Bende, Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; be-
zoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.

Dankbetuiging
Dc grote belangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

Bertus de Jong
hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt dit verlies te dragen.
Een speciaal woord van dank richten wij aan Kees
en Birgitte.

Tilla de Jong-Merken
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 17 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Landgraaf-
Nieuwenhagerheide.

t
Na een kortstondige ziekte is toch nog onverwacht
van ons heengegaan, mijn lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, onze dierbare zus,
schoonzus, tante en nicht

Maria Schülkens
weduwe van

Johan Hellenbrand
Zij overleed op 64-jarige leeftijd, in de Hamboskli-
niek te Kerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Terwinselen: Gertie Deswijzen-Hellenbrand
Giel Deswijzen
Simone
Familie Schülkens
Familie Hellenbrand

Kerkrade, 12 december 1989
Papaverplein 41
Corr.adres: 6467 CA Kerkrade, Laurentiusstraat 43
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 16 december a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen te Terwinselen, waarna aansluitend de crema-
tie zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 15 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Hand in hand zijn wij gegaan,
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en dapper heengegaan.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, is zacht en kalm van
ons heengegaan,voorzien van de h.h. sacramenten,
in de leeftijd van 72 jaar, mijn lieve man, onze goe-
de vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Willem Couvée
echtgenoot van

Herta Pulcini
Heerlen: H. Couvée-Pulcini
Heerlen: Mia Couvée

Ruud Starremans
Heerlen: Carla en Henk Elzinga-Couvée

Arlette en Peter
Heerlen: Jac en Elty Couvée-van Maanen

Tessa
Femke
Suzanne
Fam. Couvée
Fam. Pulcini

6411 NV Heerlen, 12 december 1989
Parallelweg 231
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
zaterdag 16 december om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst om 13.15 uur in het crematorium, al-
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20;
gelegenheid tot afscheid nemen donderdagen vrij-
dag van 18.00 tot 1900 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Voor de vele blijken van medeleven on-
dervonden bij het overlijden en de begra-
fenis van

Fina
Blezer-Somers

betuigen wij onze oprechte dank.
De familie

De zeswekendienst zal plaatsvinden op za-
terdag 16 december as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van St. Martinus te Spekhol-
zerheide, Kerkrade.

■ a*

t
Je hebt gestreden jestrijd,
Nu ben jevan alle zorgen bevrijH
Je bent aangekomen bij de Heet
en ziet wakend op ons neer.

Tot onze diepe droefheid is na een moedig gedr3
gen ziekte toch nog onverwacht van ons heenf?
gaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn li6*vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoed6
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Roos Tummers
echtgenote van

Gerrit Leurs
Zij werd 51 jaar.

Stem: G. Leurs
Geleen: Harry en Ans

Ricky, Davy
Sittard: Ursie en Rob
Geleen: Ingrid en Marcel

Daisy, Chris
Familie Tummers
Familie Leurs

6171 EV Stem, 12 december 1989
Brugstraat 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de bcêtf,
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 16 decemb*
1989 om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te Ste'*
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kel^
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt de avondwak
gehoudenin voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer v*
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 ï
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17-'
uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hop 1';
wij dat deze annonce als kennisgeving beschou^'
wordt.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van medeleven die v^|.
hebben ondervonden bij het overlijden en ö
begrafenis van onze lieve broer, schoonbro^
oom en neef

Leonardus HubertuS
Franssen

betuigen wij aan zijn oud-collega's en vri^den, aan leiding, verpleegkundigen én ht"
genoten van het Dr. Ackenshuis, aan bekeP
den en dorpsgenoten, onze oprechte dank-

Familie Franssen
De zeswekendienst' zal gehouden worden v'

zondag 17 december a.s. om 10.00 uur in d
parochiekerk van de H. Petrus te Gulpen-

Daar het voor ons onmogelijk is familie, vr'en|den en kennissen persoonlijk te bedanken vo
de vele blijken van medeleven tijdens de ziek.. het overlijden en de begrafenis van mijn Üe
onvergetelijke man en onze papa

Toon Cuypers
willen wij u allen langs deze weg hartelijk da
ken. Ook een dankwoord voor de persoonlij l

en schriftelijke condoleances, h. missen en bi°^
men.

Fien Cuypers-Leenders
Marlies en Jacques

De zeswekendienst zal gehouden worden op *
terdag 16 december a.s. om 19.00 uur in de pa
chiekerk van St. Callistus te Neerbeek. ~--

' ■" héDe belangstelling en het medeleven biji .' f.overlijden en de begrafenis van mijn d'Z
bare man, fijne vader, schoonvader, opa
overgrootvader

Pierre Mertens iewas hartverwarmend. Daarvoor van ha1.,
onze dank. Het is jammer doch helaas ° e
mogelijk iedereen persoonlijk hiervoor
bedanken.
De plechtige zeswekendienst zal gerlggi,
den worden op zondag 17 december ly teom 11.00 uur in de St. Corneliuskerk
Heerlerheide.

Kitty, kinderen, klein- e°
achterkleinkinderen

Vervolg familieber. zie pag. I*/
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Uitbater Willy Lamerichs zag overvaller vluchten

Donderdag 14 december 1989 "13

Meerssen en Valkenburg werd ver-
volgens met een zoekactie begon-
nen. Om vijf over twaalf werd ook
een speurhond ingezet.

In het verdere onderzoek bleek dat
de overvaller ergens in Vilt een taxi
heeft gebeld die hem naar het Vrijt-
hofin Maastricht heeft gebracht. De
taxichauffeur kon worden opge-
spoord en van hem werd vernomen
dat hij de man tussen half twaalf en
twaalf uur heeft opgepikt. Een ritje
naar het Vrijthof duurt niet langer
dantwintig minuten, zodat de over-
valler al uit de omgeving van Vilt
weg was toen de zoektocht nog
maar goed en wel op gang kwam.

Knop LD-TV aan
Burgemeesters geven startsein
"Burgemeester Mans (midden) en burgemeester Piet van Zeil (rechts) starten LD-TV.
Links hoofdredacteur MartinHuppertz van LD-TV. Foto: DRIES LINSSEN

Mitsubishi bouwet
chipsfabriek
in Alsdorf Met behulp van een enveloppe van

de Rabobank, die de overvaller had
achtergelaten, na het geld daaruit te
hebben genomen, kon de hond met-
een op het goede spoor worden ge-
zet. Dat leidde via het Geulvoetpad
vervolgens linksaf de Houthemer-
delweg en even later weer rechtsaf
de Vinkemerdelweg op, beide vrij
smalle bospaden. Dat duidt erop dat
de overvaller ter plaatse goed be-
kend moet zijn, aangezien de Vinke-
merdelweg ondanks enkele boch-
ten vrij snel leidt naar de Leeuwe-
rikstraat in de bebouwde kom van
Vilt. Deze straat loopt praktisch uit
op de (oude) rijksweg tussen Val-
kenburg en Maastricht.

Vervolg van pagina 1
VALKENBURG/MEERSSEN- Tijdens zijn vlucht is de man,
die het gezin van Meerssens burgemeester Majoor heeft gegij-
zeld, bij toeval omstreeks twintig over elf in een snelheidscon-
trole van derijkspolitie te Broekhem terecht gekomen. Omdat
hij werd betrapt op een flinke overtreding van de maximum
snelheid werd hem een stopteken gegeven, maar dat heeft hij
genegeerd. De politie rook onraad, temeer omdat op datzelfde
moment via de mobilofoon al ietsbekend werd van de gijzeling
in Meerssen. Maar eer met de patrouillewagen de achtervol-
ging kon worden ingezet was de man al verdwenen.

Of de overvaller door de snelheids-
controle in paniek is geraakt en
daarom korte tijd later bij de nogal
afgelegen uitspanning Tivoli is ge-
stoptvalt alleen maar te gissen. Feit
is dat uitbater Willy Lamerichs de
auto met piepende remmen zag
stoppen op het parkeerplaatstje
voor zijn restaurant en de bestuur-
der uiterst gehaast uit de wagen zag
springen. „Hij zette het onmiddel-
lijk op een lopen, hier het voetpad
langs de Geul af. Ik vond dat zo ver-
dacht dat ik meteen de politie heb

gewaarschuwd," aldus Lameftchs.
Even heeft hij nog overwogen om
met zijn hond de man na te lopen,
maar hij bleek al uit het oog verdwe-
nen na het telefoontje met de poli-
tie.

Voor de politie was het meteen dui-
delijk dat het om de overvaller van
Meerssen ging, zeker toen bleek dat
de achtergelaten auto, een tien jaar
oude rode Volkswagen derby her-
kend werd als dievan mevrouw Ma-
joor. Door politiemensen van

*uKIO - Het Japanse elektronica-concern Mitsubishi Electric Corpo-
ation gaat in Alsdorf (vlak over de

«"ens bij Sittard) een fabriek bou-*en voor de produktie van micro-
In het voorjaar van 1990*°rdt al met de bouw gestart. Daar-

vjee is een investering gemoeid van?° & 50 miljard yen (550 a 690 mil-JOen gulden), zo heeft Mitsubishi
«stèren bekendgemaakt. Er komt
*erk voor 310 mensen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Over twee jaarzal
LD-TV niet meer stilstaan. De
programma's die vandaag van
start gaan zijn de voorlopers van
commerciële regionale televi-
sie," die toekomstvoorspelling
deed Bert Voorthuijsen, hoofd-
redacteur van Kabel Nieuws van
de Dag uit Amsterdam, gister-
middag in Heerlen. Daar ging
LD-TV, de kabelkrant van het
Limburgs Dagblad officieel van
start.

Voorthuijsen verwacht vee 1 van
'zijn' medium, maar dat doet di-
recteur Kees Verwer van het
Limburgs Dagblad ook. Hij zei in
een korte toespraak bij de start
van LD-TV in het gebouw van
het Limburgs Dagblad, dat de
manier van informatie doorge-
ven snel verandert. „Kran ten-uit-
geverijen zijn van oudsher de in-
stanties die nieuws verga, ren, be-
heren en verspreiden. D..,t willen
uitgevers van een krant graag zo
houden."

In het bosgebied is de speurhond
het spoor bijster geraakt, omdat er
reeds te veel mensen hadden rond-
gelopen. De speurhondgeleider
dacht op een gegeven moment de
overvaller genaderd te hebben toen
de hond wild begon te blaffen. Maar
de 'verdachten' bleken twee colle-
ga's van de politie te zijn, die stijf
van schrik tegen een boom stonden.
Hij is toen onverrichterzake terug-
gekeerd. Dat was omstreeks half
twee. Kort daarna is de zoektocht in
het bosgebied afgeblazen.

f? e investering van Mitsubishi heeft* maken met het in januari geno-
"Jen besluit van de Europese Ge-

dat buitenlandse chips-
fabrikanten de belangrijkste fase in

etProduktieproces moeten uitvoe-rtll binnen de EG om zonder beta-
■"S van invoerrechten toegang te
r.gen tot deEuropese markt. Daar
J^t bij dat de EG wordt gezienalsrpi snel groeiende markt voor elek-
°nica, zeker na het wegvallen vane binnengrenzen eind 1992.

j^tsubishi volgt met zijn besluit
jOncurrent Fujitsu. Dit concern liet/J aPril weten een microchipfabriek
? zullen bouwen in Newton Ayclif-
l^'n Noordoost-Engeland.Daarmee
ï.*PO miljoen pond sterling (’ 1,25£».ard) gemoeid. Ook Toshiba en
e»*1' overwegen in de EG te gaan
Woduceren NEC heeft al een pro-
,üktiebedrijf in Schotland voor eenJ-?lvan de binnen de EG verkochte

jjjjtsubishi gaat in Alsdorf micro-
/J'Ps van vier megabit maken met
pU dynamisch direct toegankelijk
seheugen, zogenoemde DRAM-

De produktie moet beginnen
,? 1991. Onder de naam Mitsubishir^fhiconductor Europe (MSE)

eind 1991 met de produktieeBonnen.
" Mevrouw Majoor (rechts) en haar twee dochtertjes, die giste-
ren werden gegijzeld. Deze foto is genomen kort nadat Karel
Majoor (tweede van links) was benoemd tot burgemeester van
Meerssen in oktober 1988. Foto: JEROENKUIT

Omdat een goed signalementvan de
overvaller bekend was, is op ver-
schillende plaatsen in Maastricht
nog naar hem gezocht. Ook werd
een grensbewaking van kracht. In
het signalement was aanvankelijk
sprake van een halflange, grijsblau-
we stofjas, die de overvaller droeg.
Maar deze jas werd op de bestuur-
dersplaats in de auto van mevrouw
Majoor teruggevonden. De man, die
tussen 1,75 en 1,80 meter lang is,
droeg verder een zwarte ribbroek,
wollen trui met ronde hals in de
kleuren beige-blauw en rood, en
sportieve zwart-grijze schoenen
(geen gymnastiekschoenen). Hij
heeft lang, donkerblond haar tot op
de schouders en een onverzorgd
uiterlijk. Hij spreekt Nederlands
maar met een duidelijk Limburgs
accent.

Voor het onderzoek is onder leiding
van majoor Kuppens een tien man
sterk team gevormd bestaande uit
mensen van de technische en tacti-
sche recherche, en manschappen
van de groepen Meerssen, Valken-
burg en Eijsden.

Straf voor incest
aanzienlijk lager

dan geëist
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De rechtban
Maastricht heeft woensdag een
Kerkraads echtpaar wegens meer-
malen gepleegde ontucht met en
mishandeling van een tienjarig
dochtertje tot aanzienlijk lagere ge-
vangenisstraffen veroordeeld dan
officier van justitie mr M. Kolkert
veertien dagen geleden had geëist.
De 30-jarige man werd conform.de
cis veroordeeld tot terbeschikkings-
telling van de overheid met ver-
plichte verpleging in een psychiatri-
sche inrichting met daarnaast ech-
ter in plaats van zes jaar, zoals
geëist, slechts anderhalfjaar gevan-
genisstraf. De 29-jarigevrouw hoor-
de zich veroordeeld tot zeven maan-
den onvoorwaardelijke gevangenis-
straf. Tegen haar had de officier drie
jaar waarvan één voorwaardelijk
geëist.

De rechtbank nam van psychiaters
het oordeel over dat beide veroor-
deelden sterk verminderd toereke-
ningsvatbaar geacht moeten wor-
den.

Drie jaar geëist
tegen 19-jarige

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Voor de re
bank in Maastricht eiste officier van
justitie mr H. Smalburg woensdag
wegens handel in heroïne en cocaï-
ne drie jaar onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf tegen een 19-jarige
Heerlense. Door per dag gemiddeld
tien gram te verkopen met een
winstmarge van 30 a 40 gulden per
gram zou zij in vier maanden tijd
tenminste zestigduizend gulden
hebben opgestreken, rekende de of-
ficier voor. Mr Smalburg achtte set
niet ondenkbaar dat zij gedurende
een langere periode in de drugshan-
del werkzaam is geweest, in welk
geval zij „enkele tonnen" zal hebben
verdiend. Zelf beweerde verdachte
slechts te hebben gehandeld om
daardoor te kunnen voorzien in
haar eigen behoefte aan drugs. Bij
huiszoeking trof de politie in haar
woning 99 gram hard drugs en een
bedrag van circa dertigduizend gjtl-
den aan. „Dat zegt wel iets van *de
omvang van haar handel", meende
mrSmalburg.

De rechtbank doet over veertien da-
gen uitspraak.

Eerste paal voor
Vrijthoftheater

MAASTRICHT - Burgemeester mr.
Ph. Houben en wethouder Fr. Cor-
ten van Maastricht hebben gisteren
gezamenlijk het beton voor de 'eer-
ste paal' gestort voor het Vrijthof-
theater. Nadat de gemeenteraad het
groene licht had gegeven en de fi-
nanciële basis is gelegd, wordt nu
op het terrein achter het bestaande
Generaalshuis aan het Vrijthof, te-
vens grenzend aan de Statenstraat,
de nieuwe schouwburg gebouwd.

Zoals bekend eist < le realisering on-
geveer 23,5 miljoen gulden. De
bouw wordt moge lijk maakt in het
kader van de F'erspectievennota
door de ministers van Economische
zaken en VWC, d>e Provincie en te-
vens met financiële steun van de ge-
meente Maastricht en niet in het
minst van een a; intal sponsors, die
samen 4 miljoen voor hun rekening
nemen.

Het 'binnenkort in dit theater' waar-
mee burgemees ter Houben scherm-
de in zijn toesj iraak, zal overigens
nogeven op zic'in laten wachten. Het
doek zal pas op engaan einde 1991.

" Burgemeester Ph. Houben (tweede van links) en wethouder
Fr. Corten (links) storten met vereende krachten J iet beton in de
bodem van de theater-lokatie. Foto: w iddershoven

l Pc technische recherche stelt de halflange, grijsblauwe stofjas veilig die de overvaller aanvan-
droeg, maar die in deauto van mevrouw Majoorwerd aangetroffen. Foto: widdershoven

Lijk gevonden
in Heerlen
Van onze verslaggever

HEERLEN - Bij de flat aan de Taci-
tiusstraat in de Heerlense wijk Aar-
veld is gisteravond om half tien het
stoffelijk overschot gevonden van
een 29-jarige .Heerlenaar. De man
was eerder op de avond op bezoek
geweest bij zijn ouders die in dezelf-
de flat wonen. De recherche was
gisteravond laat nog bezig met een
buurtonderzoek en kon nog geen
verdere mededelingen doen over de
doodsoorzaak.

PTT Telecomunicatie werkt aan vernieuwingsplan

Maastricht vierdie stad
met digitale centrale

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - PTT Telecom ver-
vangt zaterdag aanstaande de oude
telefooncentrale in Maastricht-Cen-
trum door een moderne, digitale in-
stallatie met een capaciteit van ruim
18.000 telefoonaansluitingen. Aan
de opbouw van de nieuwe centrale,
die een investering van tien miljoen
gulden vergt, is een half jaar ge-
werkt. Het is na Venlo, Heerlen en
Roermond de vierde digitale centra-
le die in het district Maastricht in
werking treedt.

De digitale (computergestuurde)
centrales zijn minder storingsge-
voelig dan de bestaande installaties.
Tegelijk is de kwaliteit van het ge-
luid beter: minder ruis, minder bij-
geluiden. Ook bij gebruik van tele-
foonlijnen voor speciale doeleinden

(computer, fax) zullen minder sto-
ringen voorkomen. In de praktijk
blijkt dat bij de oude(re) centrales
wel eens een letter wegvalt bij het
zenden of copiëren van teksten per
telefoonlijn.
Na Maastricht zullen nog meer een-

trales in de provincie in aanmerking
komen voor vervanging. „We wer-
ken eigenlijk doorlopend aan de uit-
voering van een vernieuwingsplan.
Jaarlijks stoppen we daar een be-
dragvan 25 tot 30 miljoen gulden in.
In 1995 moeten de centrales vervan-

gen zijn. Dat geldt niet alleen voor
het district Maastricht, maar lande-
lijk," zegt K. Jansson, hoofd van de
binnendienst in Maastricht.

In het districht Maastricht zijn tele-

(ADVERTENTIE)

Nu bij Dixons:
Headstart Explorer3^l
nieuw </**-"

tekst' iPliÉllll^iiiijg^^
verwerking, _____________£&
kaartenbak .
inclusief ./_££.' : " - /^~^~~*~~~--~-_*: __ i I

I Ë t vl Metkleuren monitor2195.-
Alles over de Explorer op pagina 9

R55^Pl jekomt ogen
UÉUiyen oren tekort M

(ADVERTENTIE)

r—Waar dacht u dat de kerstman ,
zijn koopjes haalt?

Het zal 'm in ieder geval goed uitkomen dat de koopjesmarkt bij V&D Heerlen (Raadhuisplein, 2e
etage) vanafvandaag heropend is. Want het is daar als vanouds goed koopjes jagen.Er 2.ijn weer
allerlei extra laag geprijsde artikelen.Restanten en speciaal ingekochtepartijen. Een edvt.e markt dus.
Die niemand mag missen. «k «y% £

'^'t Wordt steeds leuker bi jV&D.

Politie raakt spoor
bijster in Vilter bos

fooncentrales van diverse makelij in
gebruik. Het gaat om elektro-me-
chanische installaties van verschui-
lende merken, maar ook al meer
eigentijdse installaties (niet digitaal,
maar analoog gestuurd door een
computer). Dat kunnen centrales
zijn die 45 jaar oud zijn. De nieuwe
halen overigens deze levensduur
niet, uit economische oogpunt. De
computergestuurde apparatuur is
binnen 25 a 30 jaar aan vervanging
toe, meldt Jansson.

PTT Telecom probeert de hinder bij
de omschakeling van de oude op de
nieuwe centrale zoveel mogelijk te
beperken. Tijdens de omschakeling
aanstaande zaterdag in Maastricht
(tussen 6.00 en 6.15 uur) blijven poli-
tie, brandweer, ambulance en zie-
kenhuis bereikbaar.

limburgs dagblad provincie

LD-TV is de derde poot van het
Limburgs Dagblad, naast de da-
gelijkse krant en het huis-aan-
huisblad De Trompetter.

Burgemeester Jan Mans van
Kerkrade en Piet van Zeil var}
Heerlen stelden een computer in
werking waardoor LD-TV zicht;
baar werd. Bij gelegenheid van
de ingebruikneming werd dooi;
de directie van het Limburgs
Dagblad een televisietoestel gei
schonken aan het Open Huis in
Heerlen en de Witte Zusters irj
Kerkrade.

LD-TV is in Heerlen en Kerkrade
op dekabel te ontvangen. Op ter-
mijn wordt aan uitbreiding naar
andere plaatsen gedacht.
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_____H----------_^^^HHi^^^Bß^^^^^^H_^-_M___________----------

Gute nacht, ihr meine Freund,
Ihr, o meine Liebeii!
Alle, die ihr urn mich weint.
Lasst euch nicht be,: mben.
Diesen Abgang, den ich tv
ln die Erde nieder!
Schaut, dieSonne geht zur Ruh,
Kommt doch morgen wieder.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn man, vader en opa

Al van den Beid
willen wij u allen langs deze weg hartelijk bedan-
ken.
Een speciaal woord van dank aan JeanetKoolwijk
en dr. J.J.P. van Hooren.

Ria van den Beld-H .'tidriksen
kinderen en kleinki.n deren

Landgraaf, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 16 december a.s. om 19 00 uur in de
kerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.

■p_________________^^""«"^^^m"«"^^^^^^^^" »________________________
■ -_-__H-_-----i«■

Moot ifareJi de jaren, die wij samen waren.
Groot het verdriet, toen jeons verliet.

Het is al weer een jaar geleden dat wij af-
scheid hebben genomen van mijn lieve
vrouw, onze goede moeder en oma

Wilhelmina
Vedder-Rade

Th. Vedder
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst wordt gehou-
den op zondag 17 december a.s. om 11.30 uur
in de parochiekerk Verschijning van de On-
bevlekte Maagd te Molenberg-Heerlen.

_p^_____________________________________________________________m^^^^h
_________________________________________________-_-_-_---l-----------81-----_-__^^^-MM«^^«»^^^*"^"

Diepgetroffen door uw medeleven en
deelneming ondervonden bij het overlij-
den en de crematie van onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

Maria
Habets-Vleugels

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 17 december a.s.
om 11.30 uur in de H. Hartkerk te Schau-
delen, Heerlen.

__________________________________________M^^^^^^^^^^^HM^^^^^^^^HHBl^^M____________l^M
________________________________B_______________________«_B»^"^^^^^^^^«"^^«BM«"*B«»"»«»

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden
bij. het overlijden en de begrafenis van onze moe-
der, schoonmoeder en oma

Anna
Ruiters-Leithold

betuigen wij onze oprechte dank. ,
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de Berg
Carmel teLeenhof op zaterdag 16 december a.s. om
13.00 uur. ——Voor uw blijken van belangstelling en medele-
ven, ondervonden bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn dierbare echtgenoot, onze va-
der en opa

Jan Charel Hubert
Leenders

danken wij u hartelijk.
Mevrouw A. Leenders-v.d. Linden
kinderen en kleinkinderen

6143 BC Guttecoven, december 1989
62

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
'dén op zondag 17 december om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Nicolaas te Guttecoven.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk

odanken voor de vele blijken van medele-
ven, die wij mochten ontvangen tijdens de ziek-

;.et overlijden en de begrafenis van onze
Jorgzame vader, schoonvader en opa

Pierre Arets
getuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en AgnesJacobs

.Brunssum, december 1989

J_)e plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 16 december as. om 19.00 uur in
Xle parochiekerk Fatima te Brunssum.

■De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lieve man.
J>nze zorgzame vader, opa en overgrootvader

Mathieu Dols
gehouden worden op zondag Ï7 december a.s.

"om 10.00 uur in deparochiekerk te Munstergeleen.
»

Mevr. A. Dols-Keulers
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

D^ plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot, onze vader, opa en overgrootvader

Funs van Aken
zal plaatshebben op zondag 17 december a.s. om
9.45 uur in de kapel van bejaardenhuis Panhuys te
Hulsberg.

Mevr. M. van Aken-Übachs
kinderen, kleinkind en achterkleinkind

Hulsberg, december 1989

Voor de vele blijken van deelneming, ons be-
toond bij het overlijden en begrafenis van onze
moeder, schoonmoeder en oma

Anna Maria
Beusenberg-Hanssen

zeggen wij hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 16 december as. om 19.00 uur in de paro-. chickerk vau de H. Eligius te Schinveld.

w^^^^mmm^^m^^mm^aammmËÊÊmmiaÊ^a^^^mmmmm^mm—mi^^m^amam

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden
van ons lid en bestuurslid de heer

Jo Hamers
Met dankbaarheid gedenkenwij zijn grote inzet ge-
durende vele jarenvoor onze verenigingen.
Wij wensen zijn vrouw Tonia en zijn zoon Arjan
veel sterkte toe.

Bestuur en leden
kerkelijk zangkoor St.-Gertrudis
supportersver. fanfare St.-Gertrudis
en carnavalsver. deKleindererre

De eerste jaardienst voor mijn onverge-
telijke echtgenote, moeder en oma

Clara Vijgen
zal plaatshebben op zaterdag 16 decem-
ber as. om 19.00 uur in de parochiekerk
Onze Lieve Vrouw v.d. Berg Carmel te
Leenhof-Landgraaf.

Dhr. Voncken
Familie Vrösch
Familie Vijgen
en kinderen

■ Uil

t Elisabeth Passage,
67 jaar, echtgenoot

van Hubertus Heijn-
ders, Oranjelaan 75, ■
Roermond. Corr. adres:
Berkenlaan 8, 6063 CS
Vlodrop. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op zater-
dag 16 december om
10.30 uur in de H. Hart-
kerk te Roermond.

tJan den Brok, 69
jaar, weduwnaar van

Annie Rutjens. Corr.
adres: Europlaan Oost
30, 6075 ED Herken-
bosch. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden vrijdag 15 de-
cember om 10.30 uur in
de St.-Laurentiuskerk
te Maasniel.

t Maria Claessen, 79
jaar,weduwevan Jo-

hannes Hillekens. Corr.
adres: Weiweg 3, 6097
BE Heel. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden zaterdag
16 december om 10.30
uur in de St.-Severinus-
kerk te Grathem.

— —— üii mmmmmmm ï~_____TïT^^^^^^^^R^^^^^fcii^^^^^^^^^^n^CTi^fiTi^^^^^^^B
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I ________________ ___________

I^^^M^^Door de ingrijpende reorganisatie bij Schunck, zijn wij genoodzaakt onze vestiging
■^^«^Teerlen op te heffen. Onze uitmuntende tapijtcollectie moet binnen enkele weken
fcM^erkochtzijn. Wie zich één of meer oosterse tapijten tegen _^^

Kf liquidatieprijzen wil aanschaffen, moet snel zijn. f^m\Wmm/Ma-v\.
Betaling contant of met cheques. / W^/\ m\\\\

Onze kwaliteitsgarantie blijft van kracht, ook na de opheffing.
GROTE KEUS, BIJVOORBEELD:

HOriginele Perzische eet- en zitkamertapijten. B.v. Keschan, Heriz,
Bidjar, Mir, Kaskai, etc. Afmetingen van ca. 300x200 tot 400x300.

Zithoek-tapijten, b.v. Kurdistan, Hamadan, Keschan, Bidjar etc.
Maten ca. 200x140 en ca. 225x165.

Tafelkleden en lopertjes, in alle maten van ca. 30x30 tot 170x120.
Fijne Beludsch, Bochara, Kaskai.

Wf\\ US \\W_\ I Marokkaanse Berber-tapijten. Naturel tinten in 4 kg, skg en

__w/00£&mk I^hl Supersterke tapijten uit India, o.a. Kaskai, Wisz, Tebriz en
Tj ÉgijJ IjJ Bachtiar. Maten ca. 200x140, 240x170 en 300x200.

Wa*\\\\tow%Êk T^m\ Promenade 12, Heerlen Tv_\ 1?
WfaKW^êf[[f_y/[èf_^__\ 4e etage t.o. het restaurant I fff*
J5__■_*
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D'(.cember is de ideale maand om een nieuwe auto te kopen. En niet alleen vanwege de Gris Météore of Bleu Memphis geverniste metaallak, met o.a. wis/was installatie op de
sfeervolle kerstversieringen in de showrooms. Citroen doet u deze maand namelijk een achterruit, lichtmetalen velgen, getint glas rondom, exclusieve Palais striping en een

aantal formidabele aanbiedingen 1.4 liter motor. Alleen als 5-deurs versie n. 24950,-excl. afleveringskosten. WÊrmÊV^l I KUtN Zo hebben we een exclusieve versie van de AX, de Citroen AX Image. Op alle andere AX en BK modellen geldt een korting van fl. 1.000. B^3
Met fl. 1.500,- voordeel Bijzonderheden speciaal uitgevoerd in geverniste grijze Bijvoorbeeld te besteden aan accessoires _____________
metaallak met o.a. velours bekleding, GT sportstuur, getint glas rondom, zwart dash- Of u kiest voor de aantrekkelijke financieringsregeling' die we uop dit moment

board, heel bijzondere Image striping en een 1.1 liter Injectie motor. 3-deurs versie mogen bieden. Uw Citroen dealer vertelt u er met plezier alles over.
fl 18 975. en 5-deurs versie fl. 19.850,- excl. afleveringskosten Al deze aanbiedingen zijn geldig van 7 tot en met 30 december 1989 en de
Ook een voordeel van fl. 1 500, op de speciale BK Palais Topklasse uitvoering in auto's moeten vóór 1 februari 1990 geregistreerd zijn.

'0ï rente 12maanden,maximaal iefinancieren bedrag fl 10000. Of99ïrenle36 maanden, zonder maximum Financiering op basis van huurkoopovereenkomstvolgens de gebruikelijke voorwaarden vanCitroen Financiering Nederland, tel 010 4111006

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58 62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.

-



" V.l.n.r. officier van justitiemr H. Smalburg, raadsman mr D. Moszkowicz, verdachte S. en drs.
L. Logtenberg, bioloog aan het Gerechtelijk Laboratorium en als zodanig deskundige in DNA-
zaken. Tekening:KAREL GERRITS

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Hogeschool
Heerlen is voorstander van
één Pedagogische Academie
voor Basisonderwijs in Zuid-
Limburg. Daartoe zouden de
Pabo's in Heerlen en Maas-
tricht moeten samengaan. De
schoolbesturen zouden hier-
toe overleg moeten gaan voe-
ren. Ook zouden dePabo's van
Sittard en Roermond één in-
stituut voor Midden-Limburg
moeten gaan vormen.

Daarentegen meende hij wel bewijs
te kunnen putten uit de slechts ge-
deeltelijk overtuigende resultaten
van foto- en sternconfrontatie en be-
trok hij het bewijs voor de aanran-
ding vorig jaar voor het merendeel
uit dat voor de aanranding in juni
van dit jaar. Hij noemde het „een
soort koppelbewijs". Veel waarde
hechtte de officier tenslotte aan
voor verdachte belastend materiaal
dat was aangetroffen in een vuilnis-
zak op enkele honderden meters af-
stand van de plaats van de laatstge-
pleegde aanranding. Vooral een
clownspak leek compromitterend
aangezien ook de aanrander daarin
was gekleed geweest. Verdachte zei
deze spullen reeds maanden tevo-
ren te hebben weggekiept.

'Berecht'
Naar de mening van raadsman mr
D. Moszkowicz had de officier geen
enkel steekhoudend bewijs gele-
verd. Het door beide slachtoffers ge-
geven signalement van de aanran-
der en de aan deze toegeschreven
kracht en fors postuur leken hem ia
geen geval overeen te stemmen met.
de persoon van de Kerkradenaar.
Een verzoek om S. onmiddellijk uit
voorlopige hechtenis te ontslaan,
werd door de rechtbank afgewezen.
De zitting wordt voortgezet op vrij-
dag 29 decembernadat eerst nog en-
kele aanvullende informaties van
hoofdzakelijk onderzoektechnische
aard zijn verkregen. Daartoe ver-
wees de rechtbank de zaak gisteren
terug naar de rechter-commissaris.

„Ik ben in het huis van bewaring al
berecht door medegedetineerden",
gaf de Kerkradenaar de rechtbank
nog mee. „Ze hebben me tot drie-
maal toe in mekaar geslagen". Het
was hem komen te staan op een her-
senschudding en enkele bloedige
hoofdwonden.

Van onze verslaggever

Demontstratie voor
in voeren DNA-test
Scholieren en vrouwen met spandoeken

MAASTRICHT - Meer dan hon-
derd scholieren en vrouwen uit
Kerkrade en Bocholtz hebben
gistermorgen voor het gerechts-
gebouw in Maastricht gedemon-
streerd voor het invoeren van
een verplichte DNA-test bij ver-
dachten van verkrachting.

De rechtbank behandelde giste-
ren namelijk de zogenaamde
'clownsverkrachting' waarvan
afgelopen zomer een 16-jarige
scholiere uit Bocholtz het slacht-
offer werd.

Zoals bekend wilde het Open-
baar Ministerie de verdachte, een
42-jarige man uit Kerkrade, ver-
plichten tot het ondergaan van
een DNA-test. Daarbij wilde men
het gerechtelijk laboratorium
DNA-structuren in aangetroffen
spermacellen van de dader laten
vergelijken met DNA-structuren
in bloed- of slijmcellen van de
verdachte. Via deze genentest
zou onomstotelijk schuld of on-
schuld van de Kerkradenaar ko-
men vast te staan.

Het verzoek om de test door te
voeren werd evenwel tot twee-

maal toe door deraadkamer van
de rechtbank in Maastricht afge-
wezen omdat het in strijd is met
deGrondwet, waarin onder meer
onaantastbaarheid van een
ieders lichaam wordt gegaran-
deerd (artikel 11).

De duubele afwijzing v«n_
testverzoek grepen schoolgeno-
ten van het slachtoffer en vrou-
wen/moeders aan om in Maas-
tricht te pleiten voor verplich-
ting van de DNA-test. „Wij pro-
testeren zeker niet tegen de
rechtsgang in deze verkrach-
tingszaak. Wij vinden dat ver-
dachten van verkrachting in het
algemeen gedwongen moeten
worden aan zon test mee te
doen. Dat betekent voor het
rechtsgevoel van verkrachtings-
slachtoffers heel veel. Vandaar
dat we actie voeren. Die DNA-
test moet er snel komen," aldus
de rector van het Sancta Maria-
college in Kerkrade, waar het
slachtoffer op school zit.

Dit werd bekendgemaakt bij een
werkbezoek van minister Ritzen
van Onderwijs en Wetenschappen
aan Zuid-Limburg, waarbij deze
naast de Hogeschool Heerlen ook
de Open Universiteit, de Rijksuni-
versiteit Limburg, scholengemeen-
schap De Ravensberg in Valken-
burg en openbare basisschool Het
Drieluik in Kerkrade bezocht.

'Hij is de enige die zijn
celdeur kan openmaken...'

Officier van justitie over weigerende DNA-verdachte:

Vervolg van pagina 1
„Het meest gekke in deze zaak is dat
deze man al drieëneenhalve maand
in de cel zit en niet de moeite wil ne-
men de sleutel van de deur om te
draaien. Hij alleen heeft die sleutel
op zak". In deze beeldspraak ver-
woordde officier van justitie mr H.
Smalburg woensdagmiddag zijn
verbazing over de hardnekkige wei-
gering van Kerkradenaar M. S. om
door afname van bloed of wangs-
lijm mee te werken aan een DNA-
test. „Beweerde onschuld kunt u
daarmee omzetten in overtuigende
onschuld", had rechtbankvoorzitter
mr J. Nolet hem eerder voorgehou-
den.

Noch de verbazing van de officier
noch het opwekkend woord van de
president vermochten verdachte
echter van zijn standpunt af te bren-
gen. Tot verbazing van menigeen in
de rechtszaal bouwde de officier
hierna de weigering van verdachte
in als hoofdelement in zijn bewijs.
„De enige reden van deze houding
kan zijn dat in een DNA-onderzoek
komt vast te staan dat hij beide hem
verweten verkrachtingen heeft ge-
pleegd", aldus mr Smalburg. Raads-
man mr D. Moszkowicz wierp daar-
op tegen dat een verdachte niet zijn
onschuld hoeft aan te tonen.

1988 en 29 juni van dit jaar op een
stil weggetje tussen Kerkrade en
Bocholtz op Heerlens gebied ge-
pleegd en vertoonden in menig op-
zicht punten van overeenkomst.
Beide keren was een man toege-
sprongen op een voorbijfietsend
meisje, dat hij bruusk van de fiets
duwde en vervolgens meesleurde
naar de struiken. Beide keren ook
bediende hij zich op kwasi-vriende-
lijke toon van de Duitse taal, plakte
hij ogen en mond van zijn slachtof-
fer af met stroken tape. Na zich aan
het aan het meisje te hebben vergre-
pen, probeerde hij in elk der geval-
len te voorkomen dat zij op de
vlucht zou slaan. De eerste keer
bond hij zijn slachtoffer vast aan
een boom, de tweede keer diende
hij haar een verdovingsinjectie toe.

Ritzen wil nu schoolbesturen zelfde
gelegenheid geven conclusies te
trekken over de toekomst van de
Pabos. Vanaf 1991 moet dan kwali-
teitscontrole van de Pabo's plaats-
vinden, waarbij de minister er
zwaar aan twijfelt of Pabo's met
rond 150 leerlingen danaan de eisen
voldoen. Hij verzocht ook de Hoge-
school Heerlen zich op de toekomst
van de Pabo te beraden.

Twijfels

Ritzen maakte tijdens zijn bezoek
aan de Hogeschool Heerlen bekend
dat het probleem van de Pabo's in
de HBO-raad aan de orde is geweest
en dat hij een bepaling van zijn
voorganger Deetman heeft ver-
zacht. Deetman had in het Hoger
Onderwijs Ontwikkelingsplan
(HOOP) het beleidsvoornemen
neergelegd Pabo's die driejaar lang
gemiddeld onder de 150 leerlingen
uitkomen, niet meer te bekostigen.

Het aantal leerlingen aan de Pabo
Heerlen daalde de afgelopen jaren
dramatisch, zodat de school met op-
heffing werd bedreigd. Dat gevaar
werd voorkomen doordat de school
opging in de Hogeschool Heerlen,
terwijl het aantal leerlingen nu bo-
vendien weer boven de 150 ligt, al-
dus drs W. Schrijer, lid van het col-
lege van bestuur van de Hoge-
school.

Drukpersen voor
Tsjechoslowakije
JARD - In drukkerij Pasklaar(J^'ttard heeft gistermiddag Va-Klinkera twee kleine offset-

k Kpersen in ontvangst genomen,
j, C als alles meeloopt binnenkort -
jn raaS in gebruik zullen worden
fr.0?611 dooT ne^ vorige maand op-

chte Tsjechoslowaakse milieu-
Ve Zd 'De Groene Cirkel. De
Rrl nds Persen werden in Ne-
}ü an d op de kop getikt door de

ean Youth Forest Action'
>Ho' een netwerk van zon 270
*hp I611" en mmeuorganisaties in
'tb. EurOPa. dat aan 't Pleintje in
J rd zijn hoofdkwartier heeft.

Eigenlijk was het bedoeling ge-
weest, aan een grotere delegatie uit
Praag in Sittard de persen te over-
handigen, maar de plotselinge en
turbulente gebeurtenissen in Tsje-
choslowakije hebben dat verhin-
derd. Ook de vrachtwagen, die de
persen had moeten ophalen, was
niet beschikbaar omdat het voer-
tuig op dit moment is ingezet door
het in opbouw zijnde ministerie van
Milieu in de Tsjechische hoofdstad.
Tot de delegatie zou oorspronkelijk
ook dr Bedfich Moldan hebben be-
hoord, maar als nieuwe minister
van Milieu heeft hij momenteel in

zijn eigen land de handen meer dan
vol.
In 'De Groene Cirkel' werken alle
milieuorganisaties van Tsjechoslo-
wakije samen. Zo ook 'Brontosau-
rus', waarvan Vaclav Klinkera se-
cretaris is. Klinkera, die in Praag
computertechniek heeft gestu-
deerd, was duidelijk onder de in-
druk van derecente gebeurtenissen
in zijn land. „Ik ben zeer optimis-
tisch. Zoals de zaken nu staan krijgt
het milieu bij ons nu de aandacht
die het allang had verdiend. Zich er
voor inzetten blijft een hele klus,
maar veel zaken kunnen nu open-
lijk en dat maakt het werk een stuk
gemakkelijker," zegt Klinera.

Ook voor de EYFA vallen nu tal van
obstakels weg. Internationaal coör-
dinatorWam Kat: „Zoals in alle lan-
den van Oost-Europa is er ook in
Tsjechoslowakije een nijpend te-
kort aan simpele reproduktie-appa-
ratuur, eenvoudige offsetpersen,
stencilmachines, computers, prin-
ters en fotocopieermachines. Dit
soort spullen naar milieu- en andere
organisaties in Oost-Europa te bren-
gen was tot nu toe steeds een heel
probleem. Meestal hebben wij ze er
naartoe gesmokkeld. Dat hoeft nu
gelukkig niet meer."

Voor milieuverbond 'Groene cirkel 9

I-Je overhandiging van de offset-persen gebeurde symbolisch, omdat de twee voor Praag be-
f^de machines nog zijn opgeslagen. Drukkerij Pasklaar beschikt over eenzelfde type pers en
f J^erd gisteren al aandachtig bestudeerd door Vdclav Klinkera (helemaal links). Naast hem
pkfcer SjefRamakers en EYFA-medewerkers Emmy Bakker en WamKat. Foto: PETER ROOZEN

Alibi
De Kerkradenaar bleef ten aanzien
van beide zaken zijn onschuld belij-
den. Nadat president mr Nolet uit-
voerig had geciteerd uit het proces-
verbaal reageerde S. op kalme toon:
„Ik hoor het verhaal van het meisje
nu voor de eerste keer zo uitgebreid.
Ikkan u niet helpen: ik ben het niet
geweest!". Hij naaide gezinsleden
en enkele kennissen aan om zijn ali-
bi te bevestigen voor het tijdstip
waarop de verkrachting op 29 juni
had plaatsgevonden. Mede vanwege
onzekerheid bij een der betrokke-
nen over de juiste datum meende
officier mrSmalburg verdachtes ali-
bi van de hand te moeten wijzen.

De twee telastegelegde aanrandin-
gen waren respektievelijk op 11 juli

Injectie

Heerlen of Maastricht - zou in het
overleg moeten worden bepaald.

„We hebben de Pabo gezond ge-
maakt", aldus Schrijen, „alleen het
aantal leerlingen schommelt." En
hoewel de Hogeschool optimistisch
is over het aantal studenten van de
Pabo, wordt één sterk(er) instituut
in Zuid-Limburg toch wenselijk
geacht. Daartoe staat de Hoge-
school Heerlen open voor overleg
met de Rijkshogeschool Maastricht,
die ook een Pabo onder haar hoede
heeft. Wie uiteindelijk de gefuseer-
de Pabo onder zijn hoede krijgt -

(ADVERTENTIE)

INTERLANDN RAMEN-DEURENIT . . u 1 Hommerterweg 35 Hoensbroek!IDOUW-elementen D.V. V Gem. Heerlen tel. 045-213928 Isnelcursus drukken krijgen, zodat
hn' met de persen in zijn vaderland
overweg kan.

Overigens zal Vaclav Klinkera de
komende dagen bij drukkerij
Pasklaar, de overbuurman van
EYFA aan 't Pleintje, een - gratis -

Hogeschool wil één
Heerlen en Maastricht zouden moeten samengaan
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Nieuwbouw moet in
fasen plaatsvinden

Hogeschool wil huidige gebouwen verkopen
Ook als de centralisatie van het on-
derwijs van de Hogeschool niet
doorgaat, komt die vijftien miljoen
vrij, maar wordt dan gebruikt om
een nieuw onderkomen voor het la-
boratiumomderwijs bij het HTS-ge-
bouw in het Bekkerveld te bouwen.
Dat nieuwe onderkomen maakt dan
deel uit van een nieuw scenario,
waarbij het zwaar versnipperde on-
derwijs aan de Hogeschool (onge-
veer 13 locaties) rond drie punten
moet worden geconcentreerd: het
HTS-gebouw (sector techniek), de
PABO in Heerlen (sectoren onder-
wijs en gezondsheidszorgonder-
wijs) en de HBOWachtendock (sec-
tor economie).

Maar dit scenario komt voor de Ho-
geschool, een bundeling van scho-
len voor hoger beroeps onderwijs in
Heerlen en Sittard (de voormalige
Laboratoriumschool), duidelijk op
de tweede plaats. „Met 3650 leerlin-
gen zijn we de grootste hogeschool

in het zuiden. Dat willen we in een
eigen gebouw ook tot uiting bren-
gen", zegt Schrijer.

Verkoop
De nieuwbouw zou moeten plaats-
vinden in een aantal stappen, waar-
van de kosten ieder zon tien a vijf-
tien miljoen gulden kosten. De eer-

ste stap, de verhuizing van het La-
boratoriumonderwijs, moet in 1994
zijn afgerond. In de tweede fase zou
de nieuwbouw voor de hele sector
techniek op de nieuwe locatie moe-
ten plaatsvinden. Deze stap zou te-
gen 1996 afgerond moeten zijn. Te-
gen het einde van de eeuw tenslotte
zouden ook de andere onderdelen
van de Hogeschool Heerlen ver-
plaatst en de centralisatie daarmee

een feit moeten zijn.

Absolute voorwaarde voor de ver-
huizing is dat de bestaande gebou-
wen van de Hogeschool een nieuwe
onderwijsbestemming krijgen. Het
bestuur van de Hogeschool laat
daartoe het Informatie Centrum
Schoolgebouwen een onderzoek
verrichten. Het ICS peilt momen-
teel in overleg met de gemeente de

belangstelling onder Heerlense on-
derwijsinstituten, met name in hét
MBO, om de gebouwen van de Ho-
geschool over te nemen. In januari
wordt een rapport van het ICS ver-
wacht. Volgens Schrijer is een der-
gelijke 'doorschuifoperatie' in een
aantal steden al met succes uitge-
voerd. De Streekschool voor Be-
roepsbegeleidend Onderwijs in
Heerlen heeft al belangstelling ge-
toond.

De resterende 45 miljoen die het
hele project naast de rijksbijdrage
nog vergt, moeten volgens de Hoge-
school uit de PNL-pot en van de ge-
meente komen. Ook de opbrengst
van de verkoop van de schoolge-
bouwen moeten voor de nieuw-
bouw worden aangewend. Resteert
dan nog een gat, dan zou de Hoge-
school het resterende bedrag op de
kapitaalmarkt willen lenen, dat is
momenteel echter verboden en mi-
nister Ritzen kon gisteren geen toe-
zegging doen dat dat in detoekomst
zal veranderen.

(ADVERTENTIE)

UNIEK
dus van

Bang&Olufsen j£j
Wat u hier ziet is de Beolink 1000. pÊÈ^ë
De universele afstandsbediening van È?*ÊJIÊaËBang&Olufsen. Hiermee bedient u L_\\t'^3
radio, TV, platenspeler, videorecorder, §^t§***Ê
cassettedeck, CD-speler... Ê^Ê!**a>§
Maar u regelt er ook de verlichting mee JjÉ. J
in uw kamer, of de stand van uw TV, ÊÊt'-.
of richt er uw schotelantenne mee. jl ijf^lp
Zullen we dit unieke stukje electronica J|||||p^J?
dan ook geen afstandsbediening m }ÊÊM
maar afstandsbesturing noemen? M
Wij demonstreren het u jl
graag want u moet het zien - M

Bang&Olufsen jj)
___^_^_B___________W___WBam\\m\\m\\mmWßmm\
Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1, Tel. 04498-51513

Goossens Bang&Olufsen Center
ECHT Nieuwe Markt, Tel. 04754-81490

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

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

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

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

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

Gijs de Jong
LANDGRAAF Sunplein 48, Tel. 045-312508

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

# Protesterende scholieren voor het gerechtsgebouw
in Maastricht. Foto. WIDDERSHOVen
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WINNENDE
STAATSLOTEN

ie TREKKING
DEC. '89.

300eStaatsloten], le trekking 13 december1989.
< "

In deze trekking ruim 446.000 prijzen samen ’9.000.000,-.
20 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 085958
20prijzen van ’ 5.000,- op alle lotnummers 052716

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 1006
2.000 prijzen van ’ 250,- op alie eindcijfers 412
2.000 prijzen van / 100,- op alle eindcijfers 201
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 798

20.000 pnjzen van ’ 50- op alle eindcijfers 90
20.000 pnjzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 33

200.000 prijzen van ’ 15,- op alle eindcijfers 0
200.000 prijzen van ’ 10,- op alle eindcijfers 5

Zetfouten voorbehouden.

De uitslag van de tweede trekking wordt
uitgezonden op TV. Kijk a.s. maandagavond naar

Ned. 3, NOS, aanvang 19.54 uur.

GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT.

TOPVORM IS
HOOFDZAAK-

Dat geldt ook voor Uw naar.
want glansend en gezond haar
is net meest waardevolle sic-
raad van iedere vrouw
Daarom werken wi| met System
Professional De exclusieve

*fl F^H H^ haarverzorgingsliin van Weiia
l^B amÊs _Hh| Zowelvoor de dage in*se naar

verzorging als voor spec>f>eke
o_m\_, mm 4^H Professional eenuitgebalan- J

fl^k Am-mm ceerde produkt-komoinatie I
W\W Op elkaar afgestemde prepa- fl

raten garanderen optimaal fl
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Professional .seaciustef verknigDaar bn vCT __■

Coiffure Richelle
Dorpsstraat 111

' 6102TTPey-Echt

"' tel. 04754-81122

City Coiffure
Hoofdstraat 8
6431 LC Hoensbroek
tel. 045-227055

Haarmode Simon voor hem en haar. Akerstraat 45
6466 HB Kerkrade: tel. 045-422319

- Dameskapsalon René Hermans
Nietrwstraat 17
6191 JN Beek
1e1.04490-75921

Dames- en herenkapsalon Marisa
Keerberg23. 6367 EE Voerendaal
tel. 045-752621

Kapsalon Leon
Valderstraat 7

; 6171 EL Stem
tel. 04490-31278

Coiffure Raymond
Kerkraderweg 19. 6416 CC Heerlen
tel. 045-413447

Kapsalon Janine
Laurasfraat 7
6471 JG Eygelshoven
tel. 045-352992 m 2

WILT U EEN
KIND HIERIN

LATEN STAPPEN?

GEBRUIK STEEDS UW

"POEPSCHEP"
EN VOORKOM EEN BOETE

I

Kunnen
miljoenen rokers
in het openbaar

nogterecht?
Het rookverbod dat per 1 januari zolang de niet-roker er maar geen hinder

vankracht wordt voor openbare gebouwen van ondervindt
(dwz. gebouwen van bedrijven "die in Als er niet gerookt mag worden moet
standworden gehouden doorde overheid"), dit duidelijk worden aangegeven door
kent een aantal uitzonderingen. middel van een bordje of iets dergelijks.

Wist u bijvoorbeeld dat in een wacht- Zonder zon aanduiding kunt u dus genist
ruimte wel mag worden gerookt als er opsteken.
meerdere van dergelijke ruimtes zijn in het Wilt u precies weten waar u als roker
gebouw? Dat voor kantines en recreatie- (of niet-roker) in 't openbaar aan toe bent,
zalen dezelfde regeling geldt? wendt u zich dan voor alle informatie

Is er maar één wachtruimte, kantine tot het Voorlichtingsbureau voor Sigaretten
of recreatiezaal dan mag 1/3 van de en Shag. Want 't spreekt vanzelf dat wij
ruimte vrijgemaakt worden voor rokers, rekening blijven houden met de ander.

t

Jadus.
■

y
—^

I 'II" I

V )
'^__________________B____^'

VO()RLICHTINC;SBUREAU SIGARETIÏN EN SHAG
Postbus 90606. 2509 LP DEN HAAG. Tel. 070- 324 7311

. . " : >

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Controller m/v
met een afgeronde opleiding HEAO-BE, SPD of
MBA en ruime werkervaring. De werkzaam-
heden bestaan uit de reorganisatie van het
klantenbestand in samenwerking met de
betrokken afdelingen. Kennis van d-Base is
noodzakelijk, goede contactuele eigen-
schappen zijn vereist. De opdracht is voor
3 tot 4 maanden.
Voor informatie:
04490 - 5 49 99, Lisette Ramakers of
Patricia Goltstein
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

04750 - 1 62 62, Marion Kunst of
JudithPijls
Roermond, Wilhelminaplein 10

Spreekuren voor
(ex)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hun van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings
Bank, distrikt Maastricht, Gaetano Martinolaan 85.
Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.
Voor de behandeling van persoonlijke problemen
dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee
te brengen.
Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken:
tel. 043-821600.

* C"T /^O, ons adres is nu:
LC f \Jr m Gaetano Martinolaan 85 237954

LOGE UITVERKOCHT?
Kies thuis uw eigen chef-dirigent met
de NAD 5325 CD-speler. Laaggeprijsd,
partituurgetrouw, geen fratsen, degelijk
tot-en-met en... op afstand bedienbaar.
Welke dirigent zegt dat na £ g..

voor F y/5/B

Wijnbergen Audio-Video Center toont u
graag het NAD HiFi programma in onze
demonstratiekamers.

Wijnbergen NAD
Audio-Video Center
neemt de tijd voor U!

——____. I

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn ernog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmelken ofze met een slokop gaan rijden.

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemandtoch... daarbemoei jejetoch niet
mee.Maar door dat soort automobilisten
wordener wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOORZE
INSTAPPENwant

ALCOHOLEN VERKEERDAT KUN JENIETMAKEN

('ÏSfc___"""""""B^fSkf MWJmV///w^g Verkeer Nederlandv7n ■_■■____»///
I



HEERLEN - In de Adventstijd yof-
den door veel verenigingen mayJc-
ten, concerten of speurtochten gjeïtr
ganiseerd. Tot Kerstmis worden! «il
deze activiteiten in het kort vér-
meld.

" In 't Pannesjop aan de Eindho-
venstraat te Heerlen houdt het Le-
ger des Heils op dinsdag 19 decem-
ber een bejaardenkerstfeest. De'gra-
tis toegangskaarten kunnen besteld
worden via S 722668 en 223814.

" Op vrijdag 22 december htjiè^t
het Leger des Heils in café Wiljfrl-
mina in Molenberg een kerstmaal-
tijd voor onbemiddelden, thuislo-zen en verslaafden. Men kan zich
aanmelden via bovengenoemde te-
lefoonnummers.

" De zwemvereniging De Water-
vrienden houdt zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur een kerstsnuffelmarkt
in De Burcht in Brunssum. Voor in-
formatie: S 252766.

" De Klimmender Nachtegalen en
het mannenkoor St. Remigius ge-
ven zondag om 16.00 uur een kerst-
concert in zaal Claessen te Klim-
men.

" De organist van de St. Lamber-
tuskerk te Kerkrade concerteert
zondag om 15.00 uur in de St.'Lam^
bertuskerk. Entreevrije gave. ~ f

" In de parochiekerk van Hulsberg
wordt zondag om 14.00 uur gecon-
certeerd door gemengd koor St.
Caecilia en fanfare St. Clemens. De
sopraan Miriam Erkens verleent sp-
listische medewerking. Entree vrij.

" In het MFC Gebrook in Hoens-
broek wordt zondag vanaf 14.00 uQr
een Kerst-Inn gehouden met medje-
werking van fanfare St. Gabriel, ie
Bfööker Bloaskapel, Jongerenkopr
Hoensbroek-Zuid, Dameskoor Cdn
Amore en mandolineverenigiag
Crescendo. Entree vrije gave.

" De Happy Singers houden zon-
dagvan 11.00 tot 17.00 uur een kerst-
markt in zaal lm Weissen Rössl in

K°yal: The Dream Team, dag. 18.30 en
HEERLEN
*l uur, do ook 15 uur. Rivoli: Sea ofove, dag. 18.15 en 20.30 uur. Batman, do5.30 uur. Maxim: Indiana Jones and*e last crusade, dag. 18 en 20.30 uur, do
?ok 15 uur. H5: De Avonden, dag. 14.30'«.30en 20.45 uur. K-9, dag. 19 en 21 uur,
" ook 14 uur. Blind Fury, dag. 14.15
J9-15 en 21.15 uur. De Kassière, dag. 14
18-45 en 21uur. Skin Deep, dag. 19en 21
Uur, do ook 14 uur. Platvoet en zijn
ynendjes, wo 14 en 15.30 uur. Jungle-
b°ok, wo 14 en 15.30uur.

MAASTRICHT
*Jabi: Sea of love, ma t/m do 20.30 uur.
'all Guy, ma t/m do 21 uur. Parenthood,1,13 t/m do 21 uur. Sec no evil, hear no
?"!, ma t/m do 21 uur. Cinema-Palace:"e Avonden, dag. 18.15en 21.15 uur. De*assière, dag. 18.30 en 21.15 uur. India-
Oa Jonesand the last crusade, dag. 18en

uur. Lumière: Veronico Cruz, dag. 20ur- Yaaba, dag. 21 uur. Another wo-
""ar. dag. 22 uur.

exposities

Van onze verslaggever
HEERLEN - InLimburg zijn bij-
na zesduizend mensen zó ver-
slaafd aan het gokken op fruit-
automaten dat ze er meer dan
een kwart van hun inkomen aan
besteden. Hoewel niet zo duide-
lijk als bij voorbeeld hard-drug-
verslaving zorgt ook gokversla-
ving voor enorme problemen.

Wat niet wegneemt dat Agnes
Scholtes van het CAD zich toch
bezighoudt met de gokproble-
matiek.

stond, kloppen er jaarlijks 150
gokverslaafden vergeefs voor
hulp aan bij het CAD in Heerlen.
Omdat de staatssecretaris be-
paald heeft dat consultatiebu-
reaus zich moeten beperken tot
hulp aan drugs- en alcoholver-
slaafden, moet het CAD ze door-
sturen naar bijvoorbeeld het
Riagg.

De Gamblers Anonymous ofwel
Anonieme Gokkers is een zelf-
hulpgroep die in Heerlen in fe-
bruari 1989 is begonnen.

„Hoewel we niet meer mogen be-
handelen, helpen we wel mensen
met gokproblemen, door ze door
te verwijzen naar de zelfhulp
groep Gamblers Anonymous."

Hoe snel een gokker in de pro-
blemen komt, hangt volgens Ag-
nes Scholtes van het Consultatie-
bureau voor Alcohol en Drugs
(CAD) in Heerlen af van de dikte
van de beurs van de goklustige.
„Voor een-17-jarige fruitkastver-
slaafde kan een schuld van drie-
of vierhonderd gulden al een
enorm probleem zijn, terwijl
casinogangers soms tonnen
schuld opbouwen zonder echt in
de problemen te komen."

Begin 1990 start in Heerlen ook
een gespreksgroep voor partners
van gokverslaafden. .
Langzaam maar zeker groeit in
heel Nederland het besef dat de
gokkast verslavend kan werken.
De gemeente Breda heeft beslo-
ten binnen twee jaar de speelhal-
len in haar gemeente te sluiten
en ook de snackbars en cafés te
verbieden nog gokkasten te
plaatsen.
Of het ook zo ver komt in Heer-

weglopen van mijn vrouw, begin
'89. Ik ben toen naar het CAD ge-
gaan. Daar was ik al bekend, om-
dat ik zeven jaar geleden aan
heroïne verslaafd ben geweest.
Volgens mij is de oorzaak van de
gokverslaving dezelfde als die
van heroïne, namelijk een heel
negatief zelfbeeld. Het CAD
heeft me geholpen met mijn psy-
chische problemen en doorver-
wezen naar de Anonieme Gok-
kers. Zij helpen door over de
kick van gokken te praten en

wisselen tips uit om er van af te
komen."
De ex-gokker verzucht: „Voor de
psychischeproblemen die achter
de verslaving zitten, zou meer
profesionele hulp moeten ko-
men, omdat we natuurlijk geen
geschoolde psychiaters zijn.
Stoppen met gokken begint met
eerst een dag niet meer te gok-
ken. En vervolgens bouw je die
wil langzaam uit totdat je 'gok-
vrij' bent. Zelf gok ik sinds juni
1989 niet meer.

Volgens een onderzoek, dat in
opdracht van de steden Nijme-
gen en Deventer is verricht, be-
ginnen veel jongeren al te gok-
ken als ze amper vijftien jaarzijn.
Officieel mogen kinderen onder
de zestien niet gokken, maar in Zoals gisteren in deze krant

Snackbar
Aan een fruitautomaat in café of
snackbar wordt door de uitbater
aardig wat geld verdiend.
Een bareigenaresse legt uit:
„Eerst komt er een vertegen-
woordiger van een speelautoma-
tenfirma. Üan moet je zelf naar
de politie om een vergunning te
halen. Je kunt als café of snack-
bar een vergunning krijgen voor
één flipper- en één fruitkast of
voor twee fruitautomaten. Om-
dat fruitkasten, ook wel 'eenar-
mige bandieten' genoemd, veel
meer opleveren, zie je steeds
minder flipperkasten in cafés.
De caféhouder krijgt ongeveer 20
procent van de omzet van een
gokkast. Voor ons betekent, dat
een zakcentje, maar in sommige
cafés wordt 30.000 gulden per
maand in de gokautomaten ge-
gooid. Dat betekent dat er kaste-
leins zijn die zesduizend gulden
per maand aan de gokkastenver-
dienen."

de praktijk wordt daar niet of
nauwelijks op gelet.

Een lid van die zelfhulpgroep
vertelt hoe hij langzaam maar ze-
ker van zijn verslaving afkomt:
„Ik gingelke dag gokken. Dat gaf
behalve financiële ook relatie-
problemen. De druppel die de
emmer deed overlopen was het

Advents- en
kerstevenementen

HEERLEN - Stich-
ting De Nor (Geer-
straat 302 in Heerlen)
houdt ter gelegen-
heid van de officiële
opening van haar
nieuwe multifunc-
tionele galerieruimte
vrijdag een feestelijk
weekeinde.

Morgen wordt de
ruimte om 17.30 uur
geopend door de
Heerlense architect
en Eerste Kamerlid
Nic Tummers. Aan-
sluitend is er een re-
ceptie. Om 20.00 uur

Opening nieuwe
galerieruimte

'De Nor' Heerlen
begint een klein go-
toernooi en vanaf
22.00 uur is er een
optreden van 'The
Stereotypes.
Zaterdag is er
's middags een
voorstelling van 'Ru-
bens Poppenkast-
theater. Om 22.00

uur is er een optre-
den van een Nige-
riaanse muziek-
groep. Zondag wordt
in de galerieruimte
van 'De Nor' de ex-
positie geopend van
de Maastrichtse
kunstschilder. Toine
Dekkers.

Jehova's vechten
geluidsbelasting

weg Brunssum aan
Van onze correspondent

DEN HAAG/BRUNSSUM - „Op dit moment zijn er met gerin-
ge kosten nog mogelijkheden om de geluidsbelasting te redu-
ceren." Dit zei J.M. Hermes tijdens een schorsingsprocedure
bij de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van
State. Hij sprak namens zichzelf en namens de Jehova's getui-
gen in Brunssum.

Hermes ging bij devoorzitter in be-
roep omdat volgens hem B en W
fouten hebben gemaakt bij de bere-
kening van de geluidsbelasting die
de nieuwe wegen bij Brunssum
voor zijn woning en het Jehovasgeb-
ouw aan de Wieënweg zullen heb-
ben.

Volgens Hermes zijn B en W bij de
berekening van de geluidsbelasting
voor de panden aan Wieënweg 76 en
74 ten onrechte uitgegaan van de

maximale snelheiddievoor de tere-
construeren Karel Doormanstraat
en Emmaweg gelden. Zij hadden
volgens hem de feitelijke snelheid
moeten nemen. Die is veel hoger.
Ook zou de gemeente geenrekening
hebben gehouden met de weerkaat-
sing van het geluid. Tenslotte voer-
de Hermes aan dat uit een meting
van GS bleek, dat de verkeersinten-
siteitover de wegen nu, nog voor de
reconstructie, al hoger is dan waar
de gemeente in haar berekeningen
vanuit is gegaan.

Nieuwe klucht
van Excelsior

Volgens B en W van Brunssum zijn
de procedures zorgvuldig gevolgd
en zijn de metingen nauwkeurig en
op basis van de wettelijke voor-
schriften gedaan. Op verzoek van
GS was voor het gebouw van de Je-
hova'sgetuigen, waar eerst geen ge-
luidswaarde voor was vastgesteld,
later alsnog een onderzoek gedaan.
De voorzitter zal binnenkort bepa-
len ofde vaststelling van de geluids-
waarde in stand kan blijven.

KERKRADE - De Kerkraadse to-
neelvereniging Excelsior speelt za-
terdag voor het eerst deklucht 'Auw
tek en jrung bledsjer'. Ook zondag
17 december en maandag 8 en dins-
dag 9 januari wordt dit stuk opge-
voerd in het Wijngrachttheater.
Aanvang is steeds om 20.00 uur. De
entree bedraagt tien gulden.

Ouders terug
in schoolbanken

Schinveld
ken bij het onderwijs", legt ad-
junct-directeur John Tissingh
Hit. „Vorig jaarviel zon dag zeer
in de smaak bij de ouders. Daar-
om hebben we er een jaarlijks ge-
beuren van gemaakt".

Het betreft hier een dialectbewer-
king door H. Vreuls en H. Bosch
van 'Dans de hele nacht' van F. Hy-
dra. Het stuk gaat over een weduwe
die spannende dingen beleeft tij-
dens een vakantie in Griekenland.
Het zet haar hele leven op zijn kop.
Excelsior presenteert een groten-
deels verjongde spelersgroep.

'Delta' is de naam voor de
LTS/LEAO, de HNO en de Mavo
St.Franciscus, die in '88 fuseer-
den. De school telt momenteel
870 leerlingen, waarvan 135 eer-
ste jaars.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Om een idee van
de hedendaagse schoolte krijgen
kroop gisteren een twintigtal
ouders in de schoolbanken van
het Brunssumse Deltacollege.

Kaarten voor de voorstellingen (de
première is bijna uitverkocht) zijn
te krijgen bij: het Wijngrachtthea-
ter, boekhandel Jos Buck, Elva Mo-
destoffen, bloemenzaak Kreijen en
boekhandel De Mijnlamp. In Land-
graaf bij: W. Niessen, Kampstraat
46, Schaesberg.

" De fanfare St. Joseph, het kerkje-
lijk zangkoor en het jongerenkoor
The New Generation geven zondag
om 16.00 uur een kerstconcert in de
parochiekerk van Merkelbeek. _ïa
afloop is er koffie in de Henkhóf."
"In het Gemeenschapshuis te
Heksenberg wordt zondag om 20.00
uur een concert verzorgd door het
Koor Coda, Third Wing Heerlerhei-
de en Voice of Youth Nieuwénlia-
gen. Sien Vromen verleent solisti-
sche medewerking. Entree ’2,51

" Het kerstgebeuren in ' Hartje
Hoensbroek gaat zondag van start
met een grote kerstmarkt. Er zijn
o.a. een levende kerststal, muzikale
optredens en een kerstman met ar-
reslee. Openingstijden: zondag van
12.00 tot 17.00 uur, maandag van
14.00 tot 18.00 uur van dinsdag 19 tot
en met vrijdag 22 december van
15.00 tot 21.00 uur en op 23 decem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur.

" Het koor Soli Deo Gloria Werkt
zondag mee aan een concert dat
vanaf 19.30 uur gegeven wordt in de
Barbarakerk aan de Schildstraat in
Treebeek.

" In het Casino in Treebeek geven
het gemengd koor Cantate uit
Brunssum en de zanggroep Cantan-
do zondag om 12.00 uur een koffie-
concert. De entree is twee gulden.

oostelijke mijnstreek redactie: 739282

De ouders, die zich trouwens erg
enthousiast toonden over het ini-
tiatief, mochten tijdens de lunch-
pauze hun eigen baksels uit de
huishoudles verorberen. In de
Maatschappijleerles werd de dag
van gisteren geëvalueerd.

De initiatiefnemers, leraar Fred
Palmen en Harrie Hanssen van
het WEB, hadden voor deze dag
de ouders van de eerstejaars uit-
genodigd. Zij kregen een pro-
gramma voorgeschoteld zoals de
leerlingen dat dagelijks afwer-
ken. Gewone lessen dus, waar
giechelen en afkijken niet is toe-
gestaan. „De bedoeling van de
dag is de ouders meer te betrek-

Zij volgden lessen informatica,
techniek, wiskunde, huishoud-
kunde, Engels en maatschappij-
leer.

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,
*chaapskooiweg 95. Van vuurpijl tot
p"mteschip. Open di t/m vr en zo 13-17"Ur. di en vr ook 19.30-22uur. Thermen
*useum, Coriovallumstraat 9. Thermeno badgebruiken in de Romijnse Tijd.'"n 7/1/1990, open di t/m vr 10-17 uur, za,«oen feestdagen 14-17 uur. Stadsgale-
*JJ> Raadhuisplein 19. De zondeval, in-
flatie van Edwin Janssen. Van 17/12rn 4/2 open di t/m vr 11-17 uur, za en zoU-" uur
HOENSBROEK
2~N. Foto's van Rushaka Teekema.
J/JJ 15/1/90, open werkdagen 9-16 uur.
£JMB, Bongerd 13. Werk van I. Sormani.
*'«> 29/12, open dag. 9-16 uur. Biblio-
J***k- Foto's van Piet Craenen. T/m
*l/90. Expositie over Nienke van Hich-
19?' T/m 31/12- Kasteel- Wintersalon89. Foto-expositie Bond van Beder-
J?ndse Amateur Fotografen. T/m 31/12.óotoßalerie 68. Foto's van Jean Paul

T/m7/1/90, open mat/m vr 10-12en 13.30-17 uur, za en zo 13.30-17uur.
LANDGRAAF

JP°«"al, Kerkberg 2. Werk van Henkan Amerom. T/m 7/1/90, openwo, do, zag 1zo 13-17 uur, vr 13-20 uur. Raadhuis.eramiek van Guul Jacobs, Hein Jans-
fTn' Anneke Kockelkorn en Marlies
"'oordkamp. T/m 21/12, open werkda-gen 9_i2 Uur, ma ook 14-16uur en do ook,j*-19 uur. Grand Theater, Kerkberg 4.
,-*keningen van Don van der Weide.l/l>> 23/12.

Maastricht
pa'erie Signature, Kapoenstraat 24., ernianente expositie van steeds wisse-
lde objecten. Open wo t/m vr 13-18
,Ur. za 13-17 uur. Galerie Dis, Tafel-
rjaat 28. Werk van Bart Drost. T/m
j*'9o, open wo t/m zo 13-18 uur. Galerie"anda Reiff, Rechtstraat 43. Parmig-
jpni. T/m 6/1/1990, open di t/m za 13-18Ur- Bonnefantenmuseum, Dominika--i*rPlein 5. Werk van Robert Mangold.r»» 28/1/90, open di t/m vr 10-17 uur, za
."zo 11-17 uur. Kamer van Koophan-
-s'l' Het Bat 2. Werk van Jan Heijnen.
:"" 15/1/1990, open tijdens kantoor-

Galerie Fah, Brusselsestraat 80.
e e!j van Stephan Gilot, Arme Poussartn Yves Piedboeuf. T/m 25/12, open vr
2? zp 13-17 uur. Artifort, St. Annalaan
g Werk van Frits van der Zander. T/m
"1/90, open ma t/m vr 9-17.30, za 10-16
wUr Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
(Z van Theo Wintels en Roger Schef-
J*s- T/m 23/12, open di t/m za 13.30-17.30
va. De blauwe olifant, St. Ser-
u *s*looster. Kmer-sculpturen uit Cam-
G°üJa.T/m 23/12, open vren za 14-18uur.
v ?*raalshuis. Solostücke van Guusje
*« Noorden. T/m 2/1/90, open ma 13-16

|,~' d» t/m vr 11-16 uur,za 11-14 uur. Ga-
-2^ '* La dependance, OL Vrouweplein

Openingsexpositie. Vanaf8/12, open
va* m za 12-17.30 uur. Galerie Anny
vr~ «en Besselaar, Tafelstraat 6a. Werk
IQ,, Michael van den Besselaar. T/m
l81/90, open do 13-18 uur, vr t/m zo 11-
-oUur- Galerie Schuwirth en Van
sen rt'en' Grafiek van Marianne Aart-
dri_ ons Bloemen, Armemarie hen-'Ksen én Rainer Negrelli. T/m 7/1,

do t/m za 14-18 uur.
Margraten

tye'rtre Keramiek, Groot Weisden 48.
g. . van Natascha Rieter en Siegfried

ur»nskat. Open di t/m zo 13-17 uur.

NIJSWILLER
W« ?r'e l'Ondinique, Honterweg 5.
10/l/Qn Van Jacqueline Klinkers. T/m
2o °' open ma en vr 14-18 uur, wo 14-

ULESTRATEN
Mal
Wo tr'e de Sauveur, Dorpsstraat 19-21.
t^;.k van Thea Figee, Huub Bruis. Rie
Vr "Ssen, Berthe Rulkens, Marjo de
otto en Jo Schoenmakers. T/m 17/12,wn do t/m zo 14-17 uur.

CADIER EN KEER
Ke.!r'e De Keerder Kunstkamer,
e n wstraat 10. Werk van Marli Hommel
15 "«ur-ce Brams. T/m 31/12. Open do

"u uur, vr t/m zo 13-18 uur.

HOUTHEM-ST. GERLACH
P 0?k Schram Centrum, St. Gerlach 52.
wpT.5 van Jac Huth. T/m 24/12, open op

14-16 uur.

VAALS
tyat'ermolen- Van Clermontplein 11.
vond aarde bewaarde, archeologische
">iek "' Permanente expositie. Kera-
TV van Joop Crompvoets, frank21/]rt£'SSen en Peter van Veen. T/mau' °Pen za, zo 14-17 uur.

BEEK
tyert" ouw' Van Sonsbeeklaan 3.
18/_/QnVan M' Gorissen-Reynders. T/mopen tijdesn kantooruren.

Inbraak bij
bouwbedrijf

in Voerendaal
HeerlenVOERENDAAL - Bij een inbraak

in een bedrijfsruimte van Eussen
Bouw aan de Lindelaufergewande
in Voerendaal hebben de daders
dinsdagnacht een groot aantal ge-
reedschappen en bouwmaterialen
ontvreemd. De gestolen goederen
hebben een waarde van vele tien-
duizenden guldens. Ook de aange-
richte schade is aanzienlijk.

Gehuldigd
" Wiel Vroemen (50 jaar lid) en
Martin Engelen (40 jaar lid) van
het kerkkoor van de St. Lamber-
tusparochie in Bingelrade wer-
den onlangs gehuldigd. Van wet-
houder Boy Goossens van On-
derbanken kregen zij de culture-
le speld van de gemeente en van
de St. Gregoriusvereniging de
gouden medaille. Hendrik Paas
kreeg de zilveren Gregoriusspeld
in verband met zijn 25-jarig lid-
maatschap.

Tot directeur van de Middelbare
Ondernemersopleiding voor Ho-
reca en Toerisme/Recreatie te
Heerlen is de heer P. Gielen be-
noemd. Het nieuwe adres van de
school is Postbus 2516, 6401 DA
Heerlen.

" Met ingang van 1 december is
de heer P. Bindels (38) toegetre-
den tot de directie van Hoppers
Drukkerijen BV in Landgraaf, in
de functie van commercieel ad-
junct-directeur. De heer Bindels
was voorheen belast met alle pu-
blicitaire uitingen van het MECC
te Maastricht.

per persoon

Directie

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
Er 045-739881

Kantoor Heerlen,« 045-739284
Dragstra,a 045-710317Jullie Hollman,« 045-422345

tjfns Rooijakkers,S 045-714876Hans Toonen, chef
«045-443316
gehard Willems,
«04406-15890

Kerkrade,w 045-455506
Joos Philippens,
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LANDGRAAF - Tijdens een routi-
necontrole in Landgraaf zijn in to-
taal vijf automobilisten aangehou-
den die te veel hadden gedronken.
Twee van hen kregen een rijverbod.
De drie anderen zullen zich te zijner
tijd moeten verantwoorden bij de

Met alcohol
achter stuurOnderbanken

De inbrekers verschaften zich toe-
gang tot het bedrijfsterrein door de
omheining door te knippen en een
hekwerk en een poort te vernielen.
Uit het pand verdween een grote
hoeveelheid gereedschappen, waar-
onder compressoren en boormachi-
nes. De dieven namen ook een partij
bouwmaterialen'mee. Om alle goe-
deren in te laden werd ook nog een
aanhangwagen aan de kant gescho-
ven. Van de daders ontbreekt ieder
spoor.

Eventuele getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met de
politie in Voerendaal: S 045-753500.

"De Stichting Ouderenwelzijn
houdt op Eerste Kerstdag vanaf
11.30uur een diner voor ouderen en
alleenstaanden in 't Kloeëster te
Schinveld. De kosten zijn ’ 27,50
per persoon. Deelnemers kunnen
zich tot 22 december aanmelden bij

" Voor het landelijk Diabetes
Fonds werd in Heerlen ’ 2.222,- op-
gehaald.

de Stichting, S 045-259544. Ver-
voer wordt op verzoek geregeld.

SChinveld

" De schutterij St. Eligius haalt za-
terdag oud papier op.

Merkelbeek

" Ut Achterheukske houdt zater-
dagom 14.00uur in de kelder van de
basisschool de jaarlijkse kerstmid-
dag met o.a. een optreden van het
theater Piepmuis. Alle kinderen zijn
welkom.

Simpelveld

" Het IVN houdt zondag een wan-
deling in het gebied rond Banehei-

de, Orsbach. Lemiers en Vijlen
staan centraal. Het vertrek vanaf de
Simpelveldse markt is om 9.00 uur.
Inlichtingen: S 045-443080 of 045-
-443916.

" Zondag verzorgt het Mannen-
koor St.David in verenigingslokaal
Jos Frijns aan de Marktstraat om
16.00 uur een kerstconcert. Er is ook
een samenzang met het publiek. So-
listen zijn de sopraan Marie-Louise
Strijbosch uit Valkenburg, de tenor
Leo Schwanen en bas-dirigentAloïs
Frings. De pianobegeleiding is in
handen van Peter van der Weyden.
St.-David zal op 24 december vanaf
20.30 uur de Nachtmis bij de Paters
van de Plaar opluisteren. Deze
dienstvindt plaats in de kloosterka-
pel.

" Op vrijdag 22 december houdt de
supportersclub van SV Simpelveld
voor alle leden vanaf 20.00 uur een
kerstavond in de kantine. Men kan
zich vooraf aanmelden bij F. Raay-
makers, ® 045-44-0195.

" De Wandelsportvereniging Voor-
waarts bestaat volgend jaar 50 jaar.
Vanaf 28 april worden er diverseac-
tiviteiten gehouden Voor leden en
oud-leden. Wie adressen van oud-le-
den weet kan zich melden bij J. Wil-
lems, Burg. Savelbergstraat 10,
6417CN Heerlen, S 045-712968.

HEERLEN - Nadat hetKoninklijk
Heerlens Mannenkoor St. Pancra-
tius op TweedeKerstdag de mis van
10.30uur in dePancratiuskerk heeft
opgeluisterd, vindt aansluitend in
de Heerlense stadsschouwburg het
traditionele concert plaats.
Aan dit jaarlijks terugkerend mu-
ziekgebeuren verlenen deze keer de
heer F. Rivers (fluit) en de dames A.
Boshouwer (piano) en H. Janssen
(cello) hun medewerking.

Traditioneel
concert in stadsschouburg

19Alles wat deouders tijdens de kookles hadden geproduceerd, mochten ze later zelfveror-
beren. F°to: FRANS RADE
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bioscopen
Gebrek aan professionele
hulp voor gokverslaafden

Jongeren van amper 15 jaarspelen al opfruitautomaten

" Veertien- en vijftienjarige kinderen gokken reeds op fruitautomaten in snackbars of
speelhallen. Slechts weinig eigenaren of huurders van gokkasten vragen naar de leeftijd
van de 'spelers. Foto: DRIES LINSSSEN

Klein journaal

limburgs dagblad J oostelijke mijnstreek



# De winnaars van de aan-\
moedigingsprijs van het
ROVL, leden van de organii
tic en vier leerlingen van dn
scholengemeenschapBrandy
berg in Landgraaf: Marco BJlen (13), Sharon Tilmans, Et\
/ca Baumann en Patrick
Crumbach (allen veertien
jaar) en de dertienjarige M&
co Bellen, die de cheque in oi
vangst nam.

Foto: JEROEN KÜJ
Verder kregen nog een cheque van
2.500 gulden: deLokale Omroep Se-
venum (die waarschuwingsteksten
op het gebied van alcohol-in-het-
verkeer en het dragen van veilig-
heidsgordels) uitzendt; de buurt-
commissie Lahrhof in Sittard (die
via enquêtes en info-bulletins het
rijgedrag van buurtbewoners posi-
tief wil beïnvloeden); de ouderraad
van het 700 leerlingen tellende
Romboutscollege te Brunssum (die
een onderzoek hield naar de infra-
structuur rond de knelpunten van
schoolroutes) en de Landgraafse
scholengemeenschap Brandenberg.

Op die school worden jaarlijks in
oktober en november verkeersvei-
ligheidsweken gehouden, tijdens
welke vooral het weggedrag van on-
derbouw-leerlingen veel aandacht
krijgt.

Dollar zakt
nog verder

AMSTERDAM - De kracht va«
de Westduitse mark heeft giste
ren tot gevolg gehad datde dolla
verder in koers daalde op d
Europese valutamarkten. Op d
Amsterdamse wisselmarkt slod
de dollar op f 1,9475, bijna 2,
cent lager dan de slotkoers val
f 1,9715 op dinsdag en de laagsf
slotkoers sinds eind novemW
vorig jaar.: _J

Van onze verslaggever
VLODROP - Het aantal verkeersdoden in het Limburgse ver-
keer is de eerste acht maanden van dit jaar met 16 procent ge-
stegen in vergelijking met het aantal doden in dezelfde periode
in 1988; landelijk nam dat percentage toe met 12. Dit maakte
deputéPiet Hilhorst gistermiddag 'met enige schroom' bekend
tijdens de uitreiking van de aanmoedigingsprijzen verkeersvei-
ligheid, een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveili-
giheid Limburg (ROVL).

Ondanks alle mogelijke activiteiten
van dat ROVL vertonen de ontwik-
kelingen in het verkeer een triest
beeld, aldus Hilhorst in het Vlo-
dropse Boshotel. Het voorbije half-
jaar vielen in de provincie Limburg
1.844 verkeersslachtoffers, onder
wie 55 doden en 1.789 gewonden.

Teleurstellend
Het sinds maart dit jaar opererende
ROVL had een prijsvraag uitge-
schreven in het kader van de actie
'-25 procent verkeersslachtoffers.
Slechts een teleurstellend klein aan-
tal inschrijvingen (negentien, red.)
kwam binnen. Zowel Carlo op de
Beke van Rijkswaterstaat als Hil-
horst vonden dat de betrokkenheid
van de burgers bij het verkeer nog
altijd te gering is.

Aan de mentaliteit moet nog wor-
den gewerkt, en alleen als iemand
persoonlijk - via buren of familie -
met een verkeersslachtoffer wordt
geconfronteerd staat men er even

bij stil, menen de twee. Van de doel-
stelling om tot 1990 het aantal ver-
keersdoden voor Limburg met der-
tien (en landelijk gezien met 200) te-
rug te dringen, komt dan ook niets
terecht. „En dat terwijl iedere Ne-
derlander in zijn leven 64 procent
kans heeft dat hij gewond raakt bij
een ongeval", aldus Op de Beke.

Zes van de negentien inschrijvin-
gen werden gisteren beloond met
een cheque. De militaire rijschool
Venlo kreeg eên bedrag van 2.500
gulden omdat daar het rijgedrag
van jongeren tussen achttien en 24
jaar - de groep waar de hardste
klappen vallen - wordt bijge-
schaafd. Uit handenvan politiecom-
missaris W. Kerkhof uit Kerkrade
ontving taxichauffeur J. Vollenberg
uit Venray 500 gulden. Hij wil voor
de uiterst kwetsbare groep in het
verkeer, de schoolgaande jeugd,
wedstrijden verkeerskennis organi-
seren. Via die competitie kunnen de
jongeren hun - momenteel gebrek-
kige - verkeerskennis bijspijkeren.

Minister positief over
samenwerking AZM met
Belgische ziekenhuizen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Ten overstaan van
minister JoRitzen van onderwijs en
wetenschappen heeft directeur pa-
tiëntenzorg dr. J. Carpay van het
Academisch Ziekenhuis Maastricht
gisteren de intentie van het AZM
onderstreept om in de nabije toe-
komst in het kader van de Europese
internationalisatie de aandacht
vooral op Belgisch-Limburg te rich-
ten. Samenwerking met de zieken-
huizen van Hasselt en Genk ligt dan
in de lijn der mogelijkheden.

De overigens volwaardige academi-
sche ziekenhuizen van Aken' en
Luik komen daar niet voor in aan-
merking; pogingen tot samenwer-

Galaconcert
LBM met
Philharmonie

MAASTRICHT - Voor diegenen,
die het spektakulaire en sensatione-
le concert van de Philharmonie van
Bocholtz trjdens de slotdag van het
WMC 1989 hebben gemist, is er ko-
mene zaterdag een unieke kans, dit
optreden alsnog te beluisteren. Bij
gelegenheid van de afsluiting van
de feestelijkheden in het kader van
het 50-jarig bestaan van de Lim-
burgse Muziekbond zal de Phil het
programma tijdens een galaconcert
in het groot auditorium in het
MECC te Maastricht nog een keer
uitvoeren.

Naast de twee werken, waarmee de
Phil 0.1.v. Heinz Friesen het wereld-
kampioenschap in de Concertafde-
ling wist binnen te halen - Also
sprach Zarathustra van Richard
Strauss en de Brillante Symphonie
yan Ida Gotkovsky - zal de harmo-
nie nog drie lichtere werken ten ge-
hore brengen: The Symphonie Mar-
ehes van JohnWilliams,La Boda de
Luis Alonso van Geronimo Gimé-
nez en de Golden Jubilee Mars van
René Pisters. ♦

Reservering voor het orkest is mo-
gelijk via het bureau van de LBM,« 04756-3070.

king met Aken zijn gestrand. Daar
bleek geen behoefte aan te bestaan;
ook al omdat er voor Nederlandse
patiënten in een Duits ziekenhuis
onherroepelijk taalproblemen zou-
den ontstaan. Ook het feit dat de
universiteit van Diepenbeek slechts
'een halve' opleiding geneeskunde
heeft, speelt het AZM gunstig in de
kaart, zo meende deAZM-directeur.

De minister beaamde dat het AZM
maar moeilijk met Aken kan con-
curreren, maar wees erop dat zijn
Vlaamse collega in dit verband de
Nederlandse grens juist als voor-
deel wilde zien. Carpay vulde de be-
windsman aan door mee te delen
dat premier Martens eenzelfde uit-
spraak heeft gedaan en dat uitbouw
tot academisch ziekenhuis, gezien
de nabijheid van Maastricht, voor
Hasselt niet interessant is.

Het onderwerp kwam ter sprake tij-
dens een informele ontmoeting die
de minister had met diverse expo-
nenten van de Rijksuniversiteit
Limburg. De minister liet zich uit-
voerig informeren over bestuurlij-
ke, organisatorische, financiële en
onderwijskundige aspecten van de
RL.

Psychische hulp
kankerpatiënten

MAASTRICHT - Judith van den
Berg, studente gezondheidsweten-
schappen aan de Rijksuniversiteit
Limburg, wil in contact komen met
mensen die psychische hulp verle-
nen aan kankerpatiënten. Zij wil
deze vorm van hulpverlening inven-
tariseren ten behoeve van een jaar-
werkstuk.

Wie zich geroepen voelt kan contact
opnemen met Judith van den Berg,
Bemertstraat 77b, 6227 AN Maas-
tricht, telefoon 043-710896.

Examens
HEERLEN - Aan de Rijksuniversi-
teit slaagde voor het doctoraal exa-
men in de pharmacie de heer A. van
Mierlo uit Heerlen.
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officiële mededelingen

GEMEENTE BORN
OPENBARE BEKENDMAKING

Voorbereidingsbesluit
De burgemeester vari Bom maakt
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 22 van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening bekend dat de gemeen-

#
teraad in zijn vergadering van 4 de-

' cember 1989 besloten heeft te ver-
klaren dat in voorbereiding zijn:
- een partiële herziening van het

bestemmingsplan „Holtummer-
heide II" voor het perceel kadas-
traal bekend gemeente Bom, sec-
tie I nr. 1009, welk perceel is gele-
gen tussen Dr. H. van Doorneweg
en Rijksweg A2.

- een partiële herziening van het
bestemmingsplan „Obbicht
Kern" voor het perceel kadastraal
bekend als gemeente Obbicht,
sectie C nr. 290 en plaatselijk be-
kend alsKempenweg 33.

Voorts is bepaald dat vorenom-
schreven voorbereidingsbesluiten
met ingang van 15 december 1989 in
werking treden.
De besluiten met bijbehorende te-
keningen liggen vanaf vermelde da-
tum ter gemeentesecretarie, kamer
13, (Meester Speestraat 1 te Greven-
bicht) voor eenieder ter inzage.
Bom, 14 december 1989

De burgemeester voornoemd,
P.L.H. Creemers.

GEMEENTE ECHT
OPENBARE KENNISGEVING

Voorgenomen wijziging bestem-
mingsplan„Slek" (artikel 11 WRO).
Burgemeester en wethouders van
Echt maken hierbij bekend voorne-
mens te zijn om voor wat betreft het
perceel kadastraal bekend als ge-
meente Echt, sektie G nummer
5583, gelegen aan de Slekkerstraat,
toepassing te geven aan het bepaal-
de in artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 20
van de voorschriften van het be-
stemmingsplan „Slek".
Een en ander houdt in konkreto in,
dat burgemeester en wethouders de
thans voor het betreffende perceel
geldende bestemming „agrarische
doeleinden, klasse A, gebied waar-
voor de wijzigingsbevoegdheid van
toepassing is" willen wijzigen in de
bestemming „eengezinshuizen in
open bebouwing met bijbehorende
erven".
De op deze aangelegenheid betrek-
king hebbende stukken liggen met
ingang van 15 december 1989 voor
eenieder ter inzage op kamer 2.09
van het stadskantoor, Nieuwe
Markt 55 te Echt.
Eventuele bezwaren tegen het voor-
nemen van burgemeester en wet-
houders om toepassing te geven aan
de onderwerpelijke wijzigingsbe-
voegdheid kunnen gedurende ge-
noemde termijn schriftelijk bij hen
worden ingediend.
Echt, 14 de.cember 1989

Burgemeester en wethouders
van Echt
De burgemeester.
De secretaris.

K£RStWI°ARKr
OCCASION DRIEDAAGSE IN HET MECC IN MAASTRICHT /

VELE DUIZENDEN De Samenwerkende Maastrichtse Auto Dealers kortweg de SMAD zetten vlak voor <. m_%-^^
GULDENS PRIJZEN ce Kers' Maas,ncnl no9 een keer finaal op zn kop. Op een moment dat niemand

f-ïWAEn ermee rekent organiseren zij een daverende gebruikte auto show.
In het MECC staan tussen de , J>\goedkoopste auto s van #Z\ NU KOPEN BETEKENT LAGE 1990 PRIJZEN BETALEN _>_______Nederland de allerduurste __V. vy/___> _____PW
kerstbomen. JmmÊmZ. Alle in het MECC aangeboden auto's hebben reeds een prijsverlaging on-
Kerstbomen volgehangen -C-\BM i^ dergaan. De SMAD heeft het nieuwe jaar al naar voren gehaald. AWW\ I
met waardevolle enveloppen __--^\. ff '"X ui,eraard is dit in uw voordeel. Alle prijzen zijn aangepast aan het veel la- .___f^"X______i
ALTIJD PRIJS <^Z^^ xEI /"?"_*_____ 6re niveau van 199°' nu en naal uw voordeel- a^m^^^^
De hoogte van \^ZT* I_BPV MECC MAASTRICHT '„—' \ |
deze pnjs bepaalt /<^Z^^VL\\W__mg^^/^\ 3 DAGEN NEERLANDS VOORDELIGSTE f\ Il
U MS^T^-^ OCCASION CENTRUM I j
KOOP EN WIN! jfr f^ fflt^ rfÏÏcïÉtóÏÏl He' nart van Limbur9 'ooPI warm voor dit eenmalige lage prijzen 1 y**r^—-—gn ~.' y^r_W__\^L occasion festival. Een kans die U beslist niet mag missen. *■* ""^l^/ZZ^j^^ JSSSzm Ook uw nieuwe gebruikte auto staat hier voor u klaar.

r-^è)ts^^SÊÊQ^ rn BOVAG garant,e? Lj »>,WLg Qfc«:"£lKO *$ *. SPREEKT VANZELF! y——'ffHl', **"*&*■ ~«» 801l ;;!_*".','' Natuurlijk worden alle aangeboden occasions ' _é\WW&Z^^ZZ \KV Z—Ts^t\mÈrUMfm """^i>Z nauwgezet gecontroleerd. U kunt met een gerust
_ojm_\ Wa\ '—^Z~^~ xff^^^t^~^^r^mFVt^^ nart blindvaren op de kwaliteit van de i L____»—**^>l \fjVlll '~~~Z^éé^~<&m»r^/^A 'tW m"' -_^_-_- aangeboden occasions. Tl^ _____*_______B ■ \

x_«^__. C_l_llylf_n %^ +*_mmmmmmmmaJ&'jM!i&Kaa\< ~^L\
f MAASTRICHTSE AUTO-DEALERS fc A- I I^_h_____K^V^? Ilf ) Hf "V\ _X Jf \^_F /____E____ EtSl-R-l __U| j__.VV__l

FINANCIERING DIRECT EN PRETTIG GEREGELD -T^te^i P 3U^
Voor informatie en advies over de eventuele financiering van een .*". _^^ » ,
occasion kunt U ook op deze KERSTMARKT terecht. De grootste '' -^'JhtaM B* r A-> -^—^^"^ ,financieringsmaatschappij, de idm-bank, is u graag van dienst. s «tCT^tUfl WKf^SmÊ^a^ NpHka^p^'
Vraag gerust wat u weten v,yj»M >m^y ** ■ ;. -^M____v^.___-----_r */ JrW^ _____________! 'DE TOEGANG IS GRATIS. ~

-^_#___V_r^Ê^ _________*_\_____\
Er is uiteraard voldoende parkeergelegenheid. Jwi i^^^^a%nWm\V^ _k _______ \*^^^^Jm\\\\\\

V* _________ li Jl )'_____■
DEALERS occasion-driedaagse van de Bovag-dealers Maastricht: ( _^H ,> Jf _■ ■ ■_■ H * SF _m\
Autocentrum Amby - Honda, Garage Jo Jacob - Daihatsu, Smeets Mercedes Benz , WM %_m\ I 'Bergerstraat 11, Maastricht Spoorweg 75, Maastricht Akersteenweg 10, Maastricht i^fl BP?»!?^^-i-v / ( jfl I
Bierman* BV Volvo. Kompier BV Saab.Lancia. Van Straten 4 Zn. 8V ■VW.Audi ■""' ' ~ "*.ll\» _M
Steegstraat 8. Maastricht Galpenweg 45. Maastricht Via Regïa 170, Maastricht W^' ' * \\Km7a^Jr kW I
Gebr. Bollen ■ BMW, Lausberg BV ■ Austin Rover. Vleugels BV ' ____^^j^_luWvë* Ytilil_V«nVA_a_H
Calvanestraat.22. Maastricht SDooi.,eglaan 20, Maastricht Alfa RomeefSuzukl, j , /Ct ___/__■ _T___VU____l
Boosten BV - Seat, Molenaar BV - Flat, Scharnerweg 137, '' " WuIDIKVBergerstraat 68, Maastricht Or Bakstraat 82, Maastricht Maastricht maWWW __ '' vV^aV. i__E_____f\
Opel Cartlgny - Opel, Ploemen Schols BV - VW/Audi - Weerts . Hyundai \ ><9_L #___■/ i '' ■*. '«X. Bil *____!
T. v/d Schuerlaan 122. Maastricht Ambyerweg 2, Meerssen Ri„_mpnwea 2 Maa.tn'rht X yVNl____L'' ' 'i i_ *w 8 [m.'.fl
VJ. Cruijs Maastricht " Peugeot, Radrema BV ■ Mazda, 50e^T.l„i ih!,Ll. mëW^7 J 'jl V
Via Regia 169. Maastricht Gal,oenweg 73. Maastricht FinaiKlerlngen. idm-bank n.v. jf
André Fei|ts BV ■ Nissan, Van Roosmalen BV " Citroen, Wi(ckerburgstraat 24b, Maastricht j£" 'ijji X _J___U
Duitse Poort 15, Maastricht Wilhelmmasingel 58, Maastricht _A_B" L fZ___\
Charles Feijts - Ford, Opel Smeets " Opel, /JF lW j,l|
Korvetweg 20, Maastricht Griend 2. Maastricht f__\f _V-si'l_r__B____/__» -*■ " tj__________l mmtaaaaaa^

f^%— 'fi*sz~JT^KriJp u Wkorting op een midi-systeem,-———
&Ëgm*mmJL*\ 4// Runt urn nog gratis opbergen ook. I |SA w^*85*^

BP^P^ Myfirst Sony Walkie-Talkie — ——— ■ ! yÊÈL "f f /'^^^^^^X
My first Sony cassette-mixrecorder TCM-4040. Bekend van 140 meter met je vriendjes met electronicacard. gpfe^^^g|gj||j SONY ■ M I I J 1

-~^^m,„_r -._. r,,m_-,.-,t mo. praten. Verkeersveilig door *_ É...
<Uu|||i|)'|.ML
,

Ü^ ;.| ||

B' open-oor A<\f\ SMMfIT11111" fIJE _■_■ Tl■ # (lf __■ B ' ■ flfc _^________H SU __■__»constructie. lA7j"" ■■ "^ 1 |S llt

fflj PF 1 Myfirst Sony cassettespeler My first Sony Dlscman My first Sony Walkman
W . *; Jf TCM-4000. Speelgoed van D-5000. Voor de mini-per- WM-F 3030 met radio. Alle

.«Mg Jl _fesh_ het jaar. Met dit fantastische fectionist, die ook lekker .middengolf-en FM-zenders.
jm IL, apparaat kun je altijd mee- met de muziek mee kan En een cassetterecorder.

My first Sony Walkman m 9 zingenopje eigen muziek én zingen door de bijgeleverde Voor elk soort bandje ge-
WM 3000. Cassette erin, Mj HN Wk m^^ metje eigen losse microfoon. microfoon. AAQ schikt. Stereo ..-

My first Sony radio-cassetterecorder CFM-2000. Zon malle hoofdtelefoon op en je gaat Sony Midi-systeem met„CD-speler XO-DB. Met stereo tuner, 2x20 Watt, 2x5 bands equalizer, platenspeler met Je stem mix je er gewoon fw» natuurlijk. H^j"" f
recorder heb je nog nooit gezien. Met een 44*% en staat waar je

_
fl MD-element, dubbelcassettedecken programmeerbare CD-spelermet "Shuffleplay".Compleetmet boxen, qqq tussendoor. OQ "VkVÏÏk

enorm grote luidspreker voor perfect geluid. M/j" wilt. Extra stevig. 77>~ Tijdelijk met Sony audio-rack extra, t.w.v. 99,-. (Niet in allevestigingen verkrijgbaar.) *Van 999-voor O/Jj" IZY," \. f\. P
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 23 december of zolang de voorraad strekt. » j« p*.'tWordt steeds leuker bij V&D.
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VENRAY - Limburgs beste
amateurclub Venray heeft een
uur lang Roda JC, de beste
profclub uit onze provincie,
kunnen bijbenen. De tanende
conditie, vooral gesloopt door
het drassige veld, brak de
thuisclub pas in het laatste
half uur op. Daardoor kon
Roda JC binnen twintig minu-
ten toch nog orde op zaken
stellen en een 1-0 achterstand
via onder meer drie doelpun-
ten van Michel Haan ombui-
gen in een ruime 1-4 overwin-
ning. Roda bleef een debacle
bespaard en kan zich nu op-
maken voor de confrontatie
met SVV in de achtste finale
om de KNVB-beker.

|ljj^dhoyen voelde zich aanvanke-
f gras op net doorweekte, dure

deHJ
van de buurman. Vooral de ver-

ben t Hans Kraay- TJaPko Teu-
dOQ

en kornuiten gleden als messen
reciH' " zacnte ondergrond. Kraay,
tnelplVlst als het gaat om het verza-

§ aj ZZ. var» prenten, stopte Fischer
<W, luttele seconden onder de zo-

iVaIN?HOVEN- De artiesten
é ben - ax zijn pas in net tweede
ï\vt

f van een Eindnovens| v aterbalïet komen boven drij-
I er n;Pe lijstaanvoerder van de
■de visie nam in net duel in

iKlsrimeede ronde van de
sta h

ker pas na rust af"
Èi il van eerste-divisieclub
hielH ven: °"4' Gastheer psv
Dn+ aan et optreden een ka-v°l getrapt veld over.

clm- de Pauze had deeerste-divisie-
Jarv,, eid door het technische duoft4s^es de Wit/Ben van Vliet, wei-
houH °eit^ het hoofd boven water te
van ?n- .Eer> inzet van Winter werd

'« "jn gehaald, een geluksbal
AanS£Louters rolde tegen de paal.
pen o^"dere kant mikte Van Ful-

hj Wouters trok zijn collegae uit
Vjer m?eras. De aanvoerder schoot- minuten na de rust een directe

Van Rooy in beeld
LONDEN - Engeland, over ruim
een half jaar tegenstander van Ne-
derland in de groepswedstrijden
van het toernooi om het wereldkam-
pioenschap voetbal, heeft in het
Wembleystadion in Londen met 2-1
gewonnen van Joegoslavië, dat ook
in Italië van de partij is.

Robson scoortvoor Engeland
Venray-Roda JC 1-4 (1-0) 38. Lenssen
1-0, 66.'Fraser 1-1, 73, 82 en 87 Michel
Haan 1-4. Scheidsrechter: Lammers.
Gele kaart: Groenendijk. Toeschou-
wers: 1600.
Venray: Jacobs, Poels, John Viever-
mans, Spee, Beerkens, Meulendijks,
Wim Vievermans, Lenssen, Van Dijck
(46. Peter Philipsens), Theo Philipsen
(75. Cuppen), Leon Vievermans.
Roda JC: Smits, Verhagen, Trost, Fra-
ser, Hanssen, Broeders, Van de Luei
(58. Haan), Groenendijk, Van Loen
Van der Waart, Diliberto.

De Kerkraadse zege kwam met
meer haken en ogen tot stand dan
de score doet vermoeden. Roda
bleek niets geleerd te hebben van
het doelpuntloze uurtje voetbal in
de mist tegen dezelfde opponent af-
gelopen zondag. Gisteravond had-
den de gasten in het met 1600 fel
meelevende aanhangers bezette sta-
dionnetje al na een minuut, spelen
gewaarschuwd moeten zijn. Ex-prof
John Vievermans schoot op het
doel van Jos Smits, vervanger van
de zieke Bolesta, maar het schot
miste nog de juiste richting.
Roda JC trok zich niets aan van het
waarschuwingsschot. Alleen Henk
Fraser, die vandaag in het zieken-
huis van Geldrop aan zijn lies wordt
geopereerd, was na uitgekiend aan-
geven van John van Loen eenmaal
dichtbij een treffer. Venray schrok
daar amper van en ging vrolijk ver-
der met het bestoken van het doel
van Smits. De met zoveel pretenties
aan het seizoen begonnen profs uit
Kerkrade konden zich slechts met
de grootste moeite op de been hou-
den.

ANTWERPEN - Volgens trainer Davidovic van FC Antwerp is cje Ne-
derlandse middenvelder Frans van Rooy door bondscoach Thijs Li-
regts opgeroepen voor de jubileum-interlandvan Oranje tegen Bra-

ille, op 20 december in De Kuip in Rotterdam. Van Rooy verklaardena het inhaaldueltegen Waregem dat hij officieel nog niet van de uit-
nodiging op de hoogte is gesteld. Het verzoek vanuit Zeist zou bij declubleiding terecht zijn gekomen.
Van Rooy liet weten zeker in Rotterdam erbij te willen zijn. „Door de

afzeggingen krijg ik nu schijnbaar een kans. Ik zal er alles aanuoen me te bewijzen". Bondscoach Libregts kan bij de interland niet
"eschikken over de internationals van KV Mechelen. Hofkens, Bos-man, Rutjes en Erwin Koeman krijgen geen vrijaf, omdat Mechelen
°P dezelfde avond een bekerwedstrijd moet spelen.

Ajax laat op dreef
Lef
Van onderschatting was volgens
trainer JanReker geen sprake. „Het
was puur een kwestie van de druk
niet aankunnen. Wij moesten win-

Roda, tot dat moment schijnbaar
niet bewust van de belangen die op
het spel stonden, zette na rust alles
op een kaart. Jan'Reker: „Het was
duidelijk dat er iets moest gebeu-
ren. Gelukkig beseften de spelers
dat ook". De Roda-trainer had ver-

nen, terwijl Venray niets te verlie-
zen had. Met die omstandigheden
wist een aantal spelers bij ons geen
raad". Venray speelde onbevangen
en bleef met lef en volle overgave
Roda op zijn eigen helft terugdrin-
gen. Zeven minuten voor rust kreeg
de thuisclub loon naar werken. Jack
Lenssen, dieeven eerder al een goe-
de mogelijkheid om zeep had gehol-
pen, kwam na een voorzet van Theo
Philipsens en mistasten van de Ro-
da-defensie oog in oog te staan met
Smits. Ditmaal faalde de aanvaller
niet en scnoot tot dol enthousiasme
van het thuispubliek Venray op
voorsprong: 1-0.

rassend Pierre Blattler uit de basis
gelaten, terwijl Ren'e Hofman van-
wege een schorsing op de tribune
zat. 'Pierre heeft te kampen met een
terugslag. Dat is niet vreemd als je
bijna een jaar buitenspel hebt ge-
staan wegens een blessure", ver-
klaarde Reker de voorkeur voor de
weer van een dijbeenblessure her-
stelde Peter van der Waart.

" Jan Wouters
strandt op
keeperAlbert
van der Sleen.

Ivo Knogfliceknaar St. Pauli

De voorsprong van Engeland hield
ruim een kwartier stand. De in Italië
voor Turijn spelende Haris Skoro
verschalkte Peter Shilton in de 17e
minuut met een schot van twintig
meter. Robson zorgde in de 69e mi-
nuut dat de winst in Londen bleef.
Met twee doelpunten was het En-
gelse elftal bijzonder produktief. In
de laatste drie interlandwedstrijden
tegen Polen, Zweden en Italië wa-
ren deBritten niet aan scoren toege-
komen.

Brian Robson was de held van de
wedstrijd. De Engelse aanvoerder
zette zijn ploeg al na 40 seconden op
1-0. GaryLineker werd bij de eerste
aanval op de rechterflank onderuit
gehaald. Voordat de 'verbaasde Joe-
goslavische verdediging wist wat er
gebeurde, lag de bal achter doelman
Ivkovic. Robson kopte de bal uit de
snel door Chris Waddie genomen
vrije trap in.

Conditie
Toch duurde het nog ruim twintig
minuten vooraleer de Kerkradena-
ren Venray echt met derug tegen de
muur zetten. Het in het veld bren-
gen van Michel Haan voor Eric van
de Luer en de zienderogen tanende
conditie bij.de thuisclub waren met
name debet aan de ommezwaai in
het tot op dat moment gelijkwaardi-
ge treffen. Henk Fraser brak de ban.
Spee en Peter Philipsens gingen in
de fout waardoor de ver voor zijndefensie opererende voorstopper
vrije doorgang kreeg richting doel
van Jacobs. Beheerst schoot Fraser
Roda langszij. Het verzet van de
Noordlimburgers was gebroken.
Wat restte was eenrichtingsverkeer
naar het strafschopgebied van Ven-

knvb-beker
Haarlem-Vitesse 0-3
Achilles 94-Volendam 0-2
Spakenburg-Feyenoord 0-4
Venray-Roda JC 1-4
Eindhoven-Ajax 0-4
Loting KNVB-beker
Wageningen-Fortuna Sittard
Vitesse-FC Groningen
FC Twente-Ajax
PSV-Feyenoord
SVV-Roda JC
Willem 11-BVVDen Bosch
Emmen-NEC
Volendam-Halsteren
De wedstrijden worden gespeeld in het
weekeinde van 13/14 januari 1990. De
nog bij de bekercompetitie betrokken
eerste-divisieclubs, spelen de voor dat
weekeinde vastgestelde competitie-
duels in het weekeinde van 6/7 januari.

eredivisie
Groningen-FC Twente 5-0

Ajax 17 8 6 3 22 33-15
Volendam 17 9 4 4 22 28-19
PSV 15 9 3 3 21 50-20
RodaJC 16 7 7 2 21 24-16
Vitesse 17 8 5 4 21 28-15
FC Twente 16 5 9 2 19 18-19
Fortuna S 16 5 7 4 17 14-15
Den Haag 16 7 2 7 16 32-32
FC Utrecht 16 7 2 7 16 19-25
MW 16 5 6 5 16 23-31
Groningen " 15 4 7 415 23-20
RKC 16 5 5 6 15 20-24
Sparta 16 5 4 7 14 23-30
NEC 16 4 5 7 13 20-31
Willem-II 16 4 4 8 12 22-27
Feyenoord 17 3 6 8 12 23-30
Den Bosch 16 2 6 8 10 12-22
Haarlem 16 2 4 10 8 16-37

karakteristieken
KNVB-BEKER
'Spakenburg-Feyenoord 0-4 (0-2). 9. Met-
god 0-1, 29. Van Geel 0-2, 75. Van Geel
0-3, 78. Kiprich 0-4. Scheidsrechter:
Kok. Toeschouwers: 3136.
EVV Eindhoven-Ajax 0-4 (0-0). 49 Wou-
ters 0-1, 69. Roy 0-2. 72. Willems 0-3. 76.
Van 't Schip 0-4. Scheidsrechter: Van
der Niet. Toeschouwers: 9.176. Gele
kaart: Kraay (Eindhoven).
Achilles '94-Volendam 0-2 (0-0). 56.
Berghuis 0-1, 64. Steur 0-2. Scheidsrech-
ter: Luyten. Toeschouwers: 2000. Gele
kaart: Mulder, Visser (Achilles), Stelten-
pool (Volendam).
Haarlem-Vitesse 0-3 (0-0). 47. Bouwens
(e.d.) 0-1. 52. Koolhof 0-2, 57 Latuheru
0-3. Scheidsrechter: Bakker. Toeschou-
wers: 450. Gele kaart: Dikstaal (Haar-
lem).

EREDIVISIE
FC Groningen-FC Twente 5-0 (3-0). 4.
Roossien 1-0, 37. Meijer 2-0, 38 Schmidt3-0 (e.d.), 47. Ten Caat 4-0, 87. Beltman
5-0. Scheidsrechter: Van Vliet. Toe-
schouwers: 5500.

buitenland
BELGIË
Waregem-FC Antwerp 1-4
AA Gent-Beerschot 2-0
Stand aan kop: Anderlecht 16-24, Club
Brugge 16-24. KV Mechelen 16-24, FC
Antwerp 16-21, Cercle Brugge 16-18.

DUITSLAND
DFB-beker
Braunschweig-VfL Osnabrück 3-2

INTERLANDVOETBAL
Spanje-Zwitserland 2-1
Engeland-Joegoslavië 2-1

sport kort

PRAAG - De Tsjechoslowaakse in-
ternational Ivo Knoflicek is de eer-
ste voetballer die profiteert van de
hervormingen in zijn land. De aan-
valler van Slavia Praag heeft toe-
stemming gekregen zijn loopbaan
voort te zetten bij Bundesligaclub
FC St. Pauli. Met- de transfer is een
bedrag van ongeveer 700.000 gulden
gemoeid. Knoflicek tekende een
contract voor drie seizoenen.

Michel Haan solliciteerde met zijn
hattrick nadrukkelijk naar een ba-
sisplaats in de voorhoede naast
John van Loen. „Met iemand als
Van Loen naast je in de spits is het
heerlijk voetballen", schoof de top-
scorer een deel van de eer- in de
schoenen van de lange centrum-
spits. „Ik had me al de hele wed-
strijd zitten verbijten op de bank.
Gelukkig kreeg ik mijn kans en heb
die dacht ik aardig benut".

Lang lieten de volgende treffers niet
op zich wachten. Michel Haan ont-
popte zich daarbij niet voor de eer-
ste keer dit seizoen als joker. De
aanvaller was er drie keer op rij als
de kippen bij en scoorde binnen
veertien minuten een zuivere hat-
trick. Bovendien betrof het ook nog
eens uitsluitend doelpunten ge-
scoord met het hoofd.

" MAASTRICHT - Het Maas-
trichts Squashteam heeft gister-
avond duidelijk zijn kandidatuur
voor het Nederlands kampioen-
schap gesteld. In Maastricht werd
met 3-0 gewonnen. van nummer
twee op de ranglijst, Victoria Rot-
terdam. In de eredivisie heeft het
Maastrichtse team nu zes punten
voorsprong op Victoria Rotterdam.

Nieuwe sponsor ploeg Hermans
dichtbij) en Kiprich (intikker) de
score op.

Ernstige val
Ad Wijnands

SAN SEBASTIAN- Mathieu Hermans en zijn Nederlandse ploeggenoten
kunnen in Spanje opgelucht ademhalen. De Spaanse ploeg Orbea, waar-
bij de Nederlanders onder contract staan, heeft een nieuwe sponsor ge-
vonden. Albert Stofberg, ploegleider van de formatie bij de wedstrijden
buiten Spanje, kon de naam van de nieuwe sponsor nog niet bekend ma-
ken. Het zou om een Spaans voedingsbedrijf gaan. De onderneming gaat
de wielerploeg de komende drie seizoenen financieel steunen.
Hermans krijgt komend seizoen gezelschap van een aantal nieuwe Neder-
landse collega's. Peter Harings, TheoAkkermans, TonAkkermans, Gerrie
Taken en Bennie Lambrechts hebben een contract bij de Spaanse ploeg
getekend.

Vitesse
HAARLEM - In tien sterke minu-
ten heeft Vitesse in de tweede ronde
van de strijd om de KNVB-beker
Haarlem weggespeeld. Na een eer-
ste helf om te huilen liep de ploeg
uit Arnhem tussen de 47e en de 57e
minuut van niets naar 3-0. De wed-
strijd was daarmee gespeeld.

Het duel in de tweede ronde tussen
de twee degradatiekandidaten -
Feyenoord in de eredivisie, Spaken-
burg in de eerste klasse B van het
zaterdagvoetbal - werd in een koude
en akelig lege Kuip afgewerkt. Am-
per 3000 toeschouwers bekeken de
eenzijdige wedstrijd, die oorspron-
kelijk in Spakenburg zou worden
gespeeld. Na het (traditionele) ver-
bod van burgemeester Groen ver-
plaatste de KNVB het strijdtoneel
naar Rotterdam.

vrije schop in de kruising, zoals Pla-
tini in zijn beste dagen. Eindhoven
bleef brutaal meedoen via een kop-
bal van Coumans en een ver schot
van Van Aerts. Na 69 minuten be-
slisteRoy het gebeuren, toen hij een
pass van Wouters diagonaal en laag
inschoot. Willems en Van 't Schip
zorgden voor 0-4. Tussen die twee
treffers stopte Ajax-doelman Storm
zijn tweede strafschop in vier da-
gen. Na Vitesses Van den Brom,
miste nu Eindhovens Pascal Maas.

h ERLEN - Ad Wijnands begint
een ~k?en waarschijnlijk al met«ionanT retand- De wielerprofes-
ift c, tlJdens een trainingsritue bchwarzwald ernstig ten val.

"*»fcd-S Seblesseerde knie werd
«en m het glps §ezet en Z3l zeker
W\eZee

v v°lledige rust moeten
°0e ZS daarna kan er met het
WeL°p de voorbereiding op het
yt^;.ZOen, een marsroute worden
Hie £

lpPeld met ploegleider Hen-

ROTTERDAM - GunderBengtsson
heeft zijn eerste succesje als tech-
nisch directeur van Feyenoord bin-
nen. De Skandinaviër zag vanaf de
tribune zijn nieuwe ploeg in de be-
kerwedstrijd tegen Spakenburg
met 4-0 zegevieren. Geen resultaat
om al over naar Zweden te schrij-
ven, maar het begin is er.

Feyenoord Een eigen doelpunt van Haarlem-
mer Bouwens vlak na rust, zette de
ploeg van Jacobs pas op net juiste
spoor. Daarna kwamen de minuten
van Koolhof, in de basis wegens de
blessure (lies) van smaakmaker Hil-
gers. Eerst verraste hij met een
fraaie lob doelman Metgod, vervol-
gens bediende hij Latuheru op zijn
wenken, 3-0. Meer kregen de 450
toeschouwers niet te zien.

De fysiek sterke amateurs van Spa-
kenburg voelden zich bepaald niet
thuis in de voetbaltempel. Feyen-
oord kreeg alle tijd en ruimte aange-
boden, maar wist zich geenraad met
het grote overwicht. Het éénrich-
tingsverkeer leverde in de eerste
helft slechts doelpunten op van
Metgod (fraaie kopbal) en Van Geel
(subtiel lobje). Na de rust voerden
opnieuw Van Geel (kopbal van

wordt opgevolgd door
teammanager Henk Ko-
nings, die zal worden
geassisteerd door oud-
speler Bert Kragtwijk.

Miniware ontslaat
coach Rusty Blair

andere keus hadden

Laanen: nee
tegen NOC

irite. iil^o ~ Peter Laanen heeft
van K?;Xoorzitter Koos WenburgC~ , . Nederlands Olympisch Co
*Ün - n weten Seen kandidaat teCoor een functie in het nog te
Nop t?" meuwe bestuur van het
*W' .v,olgens de ere-voorzitter van
en èn^jkf Nederlands Baseball
Vrti u 1

Bond Saat er van het
Wiki_ ge P estuur te weinig daad- en"Skracht uit.

WEERT - Basketbale-
redivisioriist Miniware
BSW heeft de verbinte-
nis met haar Ameri-
kaanse coach Rusty
Blair met onmiddellijke
ingang verbroken. De
kloof tussen de perfec-
tionist Blair en een
groot deel van de spe-
lersgroep was de laatste
weken te groot gewor-
den. Miniware-woord-
voerder Paul Stok-
broeks: „Het persoon-
lijk contact , tussen

Voor Kragtwijk wordt
tevens zo snel mogelijk
weer een spelerslicentie
aangevraagd, daar gis-
teravond de toch al
smalle Miniware-selec-
tie twee spelers door
blessures zag verdwij-
nen (Lockart en Hou-
ben).

Blair, aan wiens des-
kundigheid nog steeds
niet wordt getwijfeld en
de spelers was verre
van optimaal. De relatie
met enkele spelers was
onherstelbaar verbro-
ken waardoor wij geen

De basketbalfilosofie
van de Amerikaan is,
gezien de trainingsfaci-
liteiten, in de Neder-
landse situatie moeilijk
te verwezenlijken. Blair

(ADVERTENTIE)

WERELDPRIMEUR VAN ZAKFORMAAT.
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Na 75 jaar vertrouwde Potters Linia in het zwarte doosje is er nu ook Potters Mild.
Mild en verlichtend voor mond, neus en keelholte. En verpakt in een eigenzinnig rood doosje.

DE SPRAAKMAKENDE SMAAK HEEFTER EEN NIEUWE SMAAK 811

# Michel Haan
(uiterst links)
verrast
Venray-doelma
Jacobs
andermaal.

Roda-invaller breekt taai v erzet Venray met hattrick



Vandaag tot 20.30 uur geopend
Zaterdag „langer Samstag" - De zaken

zijn tot 18.00 uur geopend
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Tot ziens in Aken!

/G^^fïïf 1 & Hürtgen

ljDÏÉVïrDpl\llj__^ Komphausbadstr. 27, geg. Horten

10^ f\ \y£>^*' D-5100 Aachen, tel.: 09.49.241 36867

" Gardinen - Dekorationen

" Rollos - Jalousetten

" Bettwaren

" Bettwasche - Tischwasche
Wir beraten - wir messen aus - wir natiën - wir montieren 246966

aeo.
(hautnah)

Het adres voor prachtig
dames- en herenondergoed
en interessante haarsieraden.
Bij ons kunt Uookmet

betaalkaart betalen:

a.~j% DmenClub
T___J_r International

mh ChequegirokaartF" —BH

Aachen - Markt 42
HoekKramerstraat

_ S OIULY ;-
CHEVIGNON

f ' PORTOBEUOS
i BEST COMPANY

KENZO

" * TROTINEnE
BOY
PETIT FAUNE
REPRODUCTION
PATCH A GOGO ;
CHIPIE
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PINOCCHIO"

hat |
tolle Geschenkideen:

sportlich, festlich,

■ mutich, witzich, niedlich, i
praktich, putzich, ;

gemütlich, farbich...
AUCH ALS GUTSCHEIN !
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PINOCCHIO
:-"D. Marré-Thissen

Neupforte 10
5100 Aachen
Telefon 0949-241-25746 j
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Alleen bij: \bor eens en altijd

" Heerlen: Saroleastraat 40, tel. 715687 " Maastricht: Muntstraat 6, tel. 213321

"Brunssum: Kerkstraat 17, tel. 251518 "Nieuwenhagen: Wilhelminastraat 50,
tel. 316938 " Sittard: Markt 3, tel. 12599

"EenHai^elsmer^imi^jlNGE^OMm

11111111.1111111.11.1111111111111111111111111.il

| I

r

Feestelijke
garderobe
in de maten 46 - 60

Ook die vindt u bij ons!
Hennicken CmbH,

D-5100
Aachen

Münsterplatz 25,
Schmiedstr. 20

TeL 09-4924/135369

Openingstijden;
ma. t/m vr. 10-18.30 uur

do. 10-20.30uur
„lange" zaterdagen voor

de Kerst
10-18 uur

11111111111111111111111111111111111111111111111l
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| /^IL^IU_*LÏL J_§^Mostardstraße2B

QQOQi 00^chen

Geschenk-ldeen
der gehobenen Lebensart,
von zeitloser Schönheit und

steigendem Wert.
Silber, Kristall, Porzellan und

Glaskunst aus den renommiertesten
Werkstdtten Europas.

Exclusiver Champagner von
„Gavroy Lévêque", auch im Set

mit Kristallglasern — edel verpackt. 'Geschmackssichere Prdsente
für Kenner und Liebhaber,
die Stil statt Styling wdhlen.

CADEAU 2000
Donnerstags bis 20 30 Uhr geoffnet

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

ahiS^ÜeUtaÉ
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Restaurantmitder kuttivwrtr.Kücly. UfO*""****»»hértort«ch«B*>rtcn»g

WEIHNACHTS MENUES
Tomatensiippe mit Zuccliiiü
Marinierte WiidschweinUeule mit htwsgeni.
Spatzle
Rótweinbinie und Briisslcr Kohl
TirameSH DM 39,8*

*★*

Wintersalate mit Aiisiïnipilzai
Kartoffelcreiiiesuppe mit Laclistirijvn mul Kabel ■ ,
Lttimiisattel mit fcincm Gcmiise und pommes
Dauph'mes ,
Tiramesu DM 58,5'

★★* i

Ncbcu miscrcii Weihnachtsmenues „-findcii Sic bei uns auch eine E
reiclie Auswahl 'A In carte'.

o
Restaurant Ratskeller

im historischen Rathaus s
5100 Aachen (Parkhaus Markt Mostardstrassel n

' i,

* 1

Herzlich willkommen im nahen F^PCSrin ■ Geöffnet ab 10 bis 18.30 Uhr
Aachen! Machen Sic eine U^wSÏMifrl" _?onnerstag *is 2°A° r
Entdeckungsfahrt zu einer der "Pd^, ï?^ 2&£ SS
schönsten Ausstellungen MöbelzumLlebhaben.
skandinavischer Massivholz-Möbel
in: Teak, Esche, Erle, Eiche, : ]
Kirschbaum, Buche...Es gibt TÉj IZIIJ| I^/1 li
moderne Formen in höchster
handwerklicher Qualitat. Sehen
Sic dazu in unserer Boutique
Geschenke zu Weihnachten. * § 1 IUÜV

I I ______■ __■_■__■ 1 r Ü 1

I adrioiv hhhi

I mobelhus nnjhf
A Peterstrafie 44 - 46 lï"--'1 Sf-I
HClLrl lUI 1 Tel. 0949 241 49077 |O

Sic finden uns mitten in der Stadt gegen-
über dem Bushof / Ecke Blondelstrafte mmmmmm_^_Wm^^mW

m

Ischlechtes Wetter
nicht für Sic . . " wenn Sic unsere
Jacken und Blousons

tragen. Wir haben eine enorme Auswahl.

Goetzenich,
Aachen Blondelstraße 10

M
Villeroy&BocK Gallo-Lifestyle

Villeroy & Boch-Center Gallo-Lifestyle
Markt 17-19, Tel. Blondelstr. 2-8, Tel.
09-4924138736 09-49241402096

gegenüber dem Rathaus, D-5100 Aachen
D-5100 Aachen

Ihre Specialgeschafte in Aachen für

Villeroy S Boch Geschirre Leonardo Glas
Heinrich Porzellane Gallo Geschenke
Gallo Geschenke Kaiserporzellan
BSF Bremer Silberwaren Schmider Porzellan
und vielë weitere und viele weitere
Geschenke Geschenke
10997 Wir freuen uns auf <hren Besuch' 4

■■^H bbi^^■"-_"._Mi_^Hisi_^_^F-^v __^_m_\

Kinderhesjes n128140 12,90
JMÉÉÊÊi IZM - f ' |*kl 4 CM m «4| £y7 L_LjÉ| ■**. PfljÉl maten 152-176 lüj"

!__§_*.'*' I' i . _____: ~* »■ _B Riinoccanrlo
'wffétm &*" aM_t ö__rT^ h H QQI

k _r «*■*
__ '■■imw%m 88/ f"i /!______■ _________»i JUt _■ ~_a^_f __■ a-W—— m^JÊ B^B B____B__B-&^L___B

"> . Wl^^H^^B^^^HHb_é4ü_^ y jWÊ^mWmi■■ 'mm mmTl' 'A S «^*"^_P■ .HM ■ W ■_^ü^fc _:::v:::v:.:v:

------ I V' '"_ S^______________P . t^_Hi _P ’' J / '■-. ■ ____________ __■_______■ __■________. «_■_______. ______________ «___ Mt

* ________fl«i ■" vïlßi ÜP ? /■! mWW-#i-V *i ":":".-:":-:":-:-*«% _fl^m __Wh ___^m.fl*J" L '.■% -4 Jl __L____a t'¥s GEOPEND

Echt lederen aK- SS^ Se. 4Q en HENDRIKSherenjackS voor jong en oud
voor het neie gezin ve,ekleuren 43.JU ■■^■■^^^" m mmm.WaWmw

-%#% — Reeds voor _"*),■ ffo/n/fi/rc. Bijpassende %
in diverse kleuren OQE __, _. Q' - VaMngS R q -p b | OUSeS QQ7C fj j£
en modellen B passende hemden 13,3 U pa/ffrgfl OP, JU vanaf 03, # U G,GANT|SCH QROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! >"^„. ■. .. .— 1 i 1 Hf mf n
UTDrMDADkA'Q IN VELE KLEUREN JO CA HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. l""^iClmlil^ll rmlmlU'l W ENMODELLEN reeds voor -_r<s#jWW sinARD BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. v gratisi " J. . _. —'— ■■ - ■ ' * -. i i — i ____^r
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Van onze medewerker
THEO KEYDENER

' ? ÜEERENVEEN -Hilbertvan der
Uim zal derest van hel schaatssei-

i; °en fungeren als pr-man van de
?arathonploeg van VGZ. De Fries,

I ile bijna drie jaar geleden betrok-■ lu? Was bij een ernstig auto-onge-

" /jk, kwam tot begin '87 uit voor de; Woeg. Van der Duim startte zijn

" erkzaamheden tijdens de Heine-
le° Zesdaagse, die woensdag Eind-; oven aandeed.

EINDHOVEN -Eigenlijk is het de schuld van dekwakkelwin-
ters. Omdat vorst niet op bestelling verkrijgbaar is en natuurijs
meestal (te) lang op zich laat wachten lag het eigenlijk al voor
de hand dat marathonschaatsers zouden worden veroordeeld
tot de kunstijspistes. Aanvankelijk leken de wedstrijden op
een circusattractie. Vergelijkingen met kermiskoersen voor
wielrenners drongen zich op. Honderdvijftien rondjes draaien
van circa 375 meter (totaal 42 km 195 meter); dat lijkt niet echt
leuk. Maar sinds gerenommeerde kernploegleden en zelfs Rus-
sen en Polen hun opwachting maken in het peloton van boe-
ren, burgers en buitenlui, heeft het marathonschaatsen bedui-
dendaan niveau gewonnen. Is hier sprake van topsport gewor-
den folklore of toch van gekunsteld amusement?

Eefje Ronneszwaar gewond
|T. ODILIëNBERG - De 17-jarige
**fje Ronnes uit Vlodrop heeft gis-

om circa 8.00 uur levens-
gevaarlijk hersenletsel opgelopen
''adat zij door een auto op de Paarlo-

te St. Odiliënberg was aange-ven. De scholiere van het Bis-
schoppelijke College in Roermond
"^rn onlangs nog deel aan de we-
"^ldkampioenschappen windsurfen
J? Amerika. Het talent uit Vlodrop
i'lishte daar op een dertiende
plaats.

pfje Ronnes was gisterochtend per
''ets op weg naar school samen met*en vriendin, die ongedeerd bleef.

T^den hadden geen verlichting opde fiets.

Robert Vunderink, gisteren eens
niet in een hoofdrol tijdens de Hei-
neken-zesdaagse (dagzege Botsjkar-
jov), reageerde een tikkeltje veront-
waardigd: „Als je met een gemiddel-
de van veertig kilometer per uur
over het ijs gaat, dan is dat toch dui-
delijk topsport. Marathonschaatsen
is afzien. Wie onderuit glijdt is ge-
zien. Alleen de allersterksten blij-
ven over".
Gekromde ruggen, handjes los en
dan weer op de rug. Bijten, rammen
en doorgaan. Het marathon schaats-
carrousel staat nooit stil. Valpartij-
en, demarrages, sprinten, blijd-
schap. Drama en heldendom op al-
ternatief ijs. Het is en blijft natuur-
lijk surrogaat. „Schaatsen heeft na-
tuurijs nodig voor nieuwe impul-
sen", zegt Evert van Benthem, win-
naar van de twee meeste recente
Elfstedentochten. „Maar we redden
ons voorlopig ookwel op de 400-me-
ter banen".

- Uruguay, Colom-
k'a, Costa Rica en de Verenigde Sta-I *n spelen van 2 tot en met 4 februa-JJ 'n Miami een toernooi, om zichoor te bereiden op de eindrondean het toernooi om het wereldkam-
pioenschap voetbal. De vier landenl^men alle deel aan de strijd in Ita-

sport kort

VALKENSWAARD- Grote afwezi-
gen tijden de Internationale Kerst-
cross van Valkenswaard, die op
Tweede Kerstdag verreden wordt,
zijn John van de Berk en Dave Strij-
bos. De beide nationale en interna-
tionale coryfeeën stelden te hoge fi-
nanciële eisen en worden door de
organisatoren zelfs in Nederland
niet meer gevraagd. Hun vraagprijs
bedraagt 25.000 gulden.
In de 14e editie van de Internationa-
le Kerstcross zullen de fans de
hoogst gekwalificeerde Nederland-
se trekpleisters dus missen, het su-
perduo dat volgend seizoen favoriet
heet te zijn in de strijd om de we-
reldtitel 250 cc.
Maar eerdere wedstrijden hebben
bewezen dat absentie van de echte
toppers niet van invloed hoe:
zijn op het karakter van de wed-
strijd. Rijders uit zeven landen, die
de Kerstcross 1989 'aandoen' lijken
daar geen uitzondering op te ma-
ken. Ook al omdat ze dit keer allen
op een 250 cc machine worden ver-
wacht voor de twee heats van 25 mi-
nuten plus een rondje Eurocircuit.

" Dimitri Botsjkarjov
voert de kopgroep aan
in de schaatsmarathon
in Eindhoven. In zijn
spoor zit Albert
Bakker. Botsjkarjov
won niet alleen de
wedstrijd, maar staat
nu ook in het
klassement aan de
leiding.

Kersteross
Valkenswaard
ook zonder toppers 'in'

■SIBBE - Zes uit het goede keu^hout
gesneden -allrounders etaleren ko-
mend weekeinde hun scoringsdrift
tijdens het nu alweer zesde Kerst-
toernooi van Biljartvereniging Sib-
be. Het geheim van de nationaal be-
faamde driedaagse is de triathlon-
formule met de spelsoorten libre en
de kaders 38/2 en 57/2. De korte par-
tijen - in het 57/2 slechts 125 caram-
boles - garanderen een explosieve
en gevarieerde competitie. Om het
extra spannend te maken heeft de
BV Sibbe een zo homogeen moge-
lijk veld geïnviteerd.Zo kregen Ro-
land Lemmens en Piet Gerrits geen
uitnodiging, omdat zij in hun disci-
plines veel te sterk zijn.
De triathlon zoeft vrijdag (vanaf
17.00 uur), zaterdag (12.00) en zon-
dag (12.30) over de lakens in 'Ro-
mantica', het biljartcafé met de wel-
luidende naam, dat zo klein is dat de
spelers de inspirerende adem van
het publiek in hun nek voelen. Lim-
burg is vertegenwoordigd met Jan
Brouwers, Wiel Róuwet en Tony
Houten, het gesettelde trio van het
zuidelijk topkader. De lokale favo-
rieten Brouwers en Rouwet maken
deel uit van het team van BV Sibbe
dat op een gedeelde eerste plaats
staat in de competitie. Renee van
Hinthum (Oss), Paul van der Wouw
(Berkel-Enschot) en Siem Veltho-
ven (Noord-Scharwoude) complete-
ren het veld van gereputeerde ka-
dristen, die hun hand niet omdraai-
en voor een- of tweebeurtspartijen.

Wielerzesdaagse
De Loo vergelijkt de duursport met
een wielerzesdaagse, maar dan met
minder kermis. „Als er wordt ge-
schaatst in een overdekt stadion zo-
als Heerenveen, dan is het altijd
feest. Sfeer, spanning, amusement.
Dat mis je op een open ovaal als in
Eindhoven". Schaatsen doe je bo-
vendien puurvoor de pret. Een ech-
te vetpot is het niet, ofschoon er in
de marathons meer te verdienen is
dan op de korte baan.

sense regen en de snijdende wind
waren daar debet aan. Ton de Loo,
trainer van het gewest Brabant-
/Limburg, meent echter dat ook de
verzadiging bij het publiek een mo-
gelijk oorzaak voor de teruglopende
bezoekersaantallen is. „De rijders
zijn aan elkaar gewaagd. Vroeger
pakte nog wel eens iemand een
rondje voorsprong of kwam vanuit
een geklopte positie weer terug in
de kopgroep. Nu gaat de meute zo
hard dat het moeilijk is om weg te
komen. Bovendien kun je het na
een valpartij wel schudden". Het
huidige spel spreekt Jan Publiek
dus niet meer aan. De spanning en
sensatie is zoek. „De mensen die nu
nog langs de kant staan, komen
puur voor de sport".

Levendigde strijdom Limburgse
jeugdtennistitels

Ook de 'oudjes' zijn in marathon-
wedstrijden nog steeds van de par-
tij. Ogenschijnlijk hebben ze geen
moeite het tempo bij te benen, maar
wanneer na een x-aantal rondjes het
spierstelsel verzuurt, komen ze in
gewetensconflict: stoppen of door-
gaan. 'Dolle' Dries van Wijhe (44),
ooit Nederlands amateurwieler-
kampioen op deweg in Valkenburg,
was een van de eerste uitstappers.
„Het heeft geen zin. Ik voel me niet
zo best en spaar lieverwat krachten
voor de resterende wedstrijden".

" MONACO - Roger Kingdom, de
wereldrecordhouder?P de 110 meter horden en de Cv-

Ana Fidelia Quirot, afgelo-
P^n seizoen onverslaanbaar op de
j°o en 800 meter, zijn uitgeroepen
JOl atleten van het jaar. Het tweetal

erd gisteren tijdens het jaarlijkse
|ala van de Internationale Amateur
fUetiek Federatie (lAAF) onder-
Scheiden.

In Eindhoven luidde een paar keer
de bel voor het zogenaamde rondje-
Heineken; de tussensprint. Te ver-
dienen zijn louter prijzen in natura
of waardebonnen van zegge en
schrijve om en nabij de 75 gulden.

Spel
Het marathonschaatsen is een spel.
Aan de ene kant zijn er deKopman-
nen die moeten presteren; aan de
andere kant heb je de waterdragers
die wel eens voor een uitschieter
willenzorgen. Wie in dat spannings-
veld het hoofd koel weet te houden,
pakt de hoofdprijs. Gisteren was dat
de Rus Dimitri Botsjkarjov. Hij had
de langste adem in de eindsprint
met Eindhovenaar Eric van den
Boogert, die in de twee voorgaande
edities zijn krachten had gespaard
voor de thuiswedstrijd. „Ik hoopte
dat hij in de laatste bocht een gaatje
zou laten vallen, maar hij gleed er
perfekt door heen. Botsjkarjov won
verdiend. Hij was gewoon sneller.
En slimmer dan vroeger. Hij heeft
een hoop geleerd in die korte tijd".

Bij de 16-jarigen lijkt Ramon La-
croix uit Beek - de nationale num-
mer twee - bijna niet te kloppen
voor Martijn John Voorbraak, Pas-
cal Hooymayers en Jeroen Snijders,
alhoewelzij op nationaal niveau ook
goederesultaten weten te bereiken.

" PERTH - De vroegere Wimble-
-on-kampioenn-kampioen Pat Cash is opgeno-

{"ten in de Australische ploeg voor
Jj?t Davisbekerduel tegen Frank-
'Jk. Cash heeft wegens een achilles-

£eesblessure sinds mei niet ge-
peeld. De grassspecialist keert vol-
gde maand waarschijnlijk al voore open Australische kampioen-
schappen in zijn woonplaats Mel-
°urne op de tennisbaan terug.

Vunderink (28), werelduurrecord-
houder met 39.986 meter en 56 cen-
timeter, was evenmin op dreef. Hij
reageerde pas op de demarrage van
Botsjkarjov en Van den Boogert
„toen het te laat was". Het tweetal
had op dat moment al twee ronden
voorsprong. Door de rebellie van
Botsjkarjov is de strijd om de Hei-
nekentrofee in elk geval weer hele-
maal open. Vandaag trekt het circus
verder. Trefpunt Deventer. Morgen
is Assenaan de beurt. Zaterdag is de
finale in Heerenveen.

De echte cracks hebben het uiter-
aard niet slecht, vooral ook omdat
de commercie een steeds grotere
greep op de marathonevenementen
krijgt. Met een donatie van de
hoofdsponser (circa 30.000 gulden)
en wat neven-inkomsten kan een
absolute topper toch al gauw 75.000
gulden per seizoen beuren. „Maar
voor de grote groep blijft het toch
een vorm van puur hobbiisme", al-
dus De Loo.

Normaliter worden de wedstrijden
bijgewoond door duizenden
schaatsliefhebbers. In Eindhoven
sloegen slechts tweehonderd men-
sen het schouwspel gade. De gut-

Van onze tennismedewerker
WEERT - De Limburgse jeugdten-
nissers komen dit weekeinde naar
Weert om in de Wertha-tennishal de
overdekte Limburgse jeugdkam-
pioenschappen voor het seizoen
1990 te spelen. Om tijdig de namen
bekend te hebbenvoor de nationale
jeugdkampioenschappen wordt in
Limburg reeds in december dit
kampioenschap afgewerkt.

Bij de meisjes kan alleen Saskia
Mulder uitKessel een klein woordje
nationaal meespreken. Zij is dan
ook de favoriete voor YvonneKraus
uit Grubbenvorst.

Bij de categorie tot en met 14 jaar
doen de nationale nummers een en
twee: Rogier Wassen uit Melick en
Sjeng Schalken uit Kinrooi niet
mee omdat zij dit weekeinde een
toernooi in Frankrijk spelen. Nu
krijgt Ruud Boesten uit Geleen de
kans het kampioenschap te beha-
len. Zijn grootste opponent is Stan
Snijders uit Geleen. Bij de meisjes
gaat Britt de Koning uit Venlo als
favoriete van start.

Bij de oudste meisjes gaat Anique
Snijders uit Geleen als de favoriete
van start. De drie meisjes die ook
geplaatst zijn Vera Bakker uit Ge-
leen, Alexandra Curfs uit Berg en
Terblijt en Andrea Kriescher uit
Kerkrade zijn niet te onderschatten
tegenstandsters. Bij de jongens
wordt de plaatsingslijst aangevoerd
door de Maastrichtenaren Pascal
Savelkoul en Bart te Nijenhuis die
het afgelopen jaar met blessures te
maken hebben gehad. Zij kunnen
aantonen dat voor hen de zorgen
voorbij zijn. Maarten van Welsem
uitLinne en Jean Swagers uit Land-
graaf zijn de belangrijkste kandida-
ten om dit te voorkomen.

Handbaltroeven
ontbreken in
Oostenrijk

Het kampioenschap start vrijdag
met enkele wedstrijden uit de eerste
ronde. Zondag vanaf twaalf uur zul-

' len de finales verspeeld worden zo-

Idat rond zes uur de prijsuitreiking
kan plaatsvinden.

Onder andere komen de volgende
Belgen aan de start: Dirk Geuken,
Mare Valkeneers, Georges Jobé; de
Westduitsers Waler Gruhler en Mi-
chael Heutz; de Oostenrijker Ego
Gerstl; de Amerikaan Ricky Ryïm.
In het kader van de toemende 'Vrij
heid, Blijheid en Openheid' in de
Oostbloklanden komen ook drie
Sovjet- en twee Tsjechische motor-
crossers in Valkenswaard Kerstmis
vieren op hun crossmotor. Uit het
land van Gorbatsjov komen Alexan-
der Morozov, Yuri Ruul en de niet
onbekende Andrej Ledovsky. Uit
Tjeschoslowakijlte arriveren Zdnik
Velky en Jan Strach. De Nederlan-ders zijn vertegenwoordigd rrïet
Cees van de Ven, Jan-Geit vsnDoorn, Carlo Hulsen, Leo Combae,
Alwin van Asten en Frank Xho-
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Marahonschaatsen: topsport of gekunsteld amusement?
Dimitri Botsjkarjov
ijskoud de beste

westduitse lotto

sport in cijfers
TENNIS
Rnd NTATION (Florida) - Sunshine Cup,
C. eMeams junioren: jongens: eerste ron-■g/w-gentinië -'Nederland 3-0 (Wibier - Me-■E?' 1-6 7-6 2-6; Hofman - Arnold 2-6 4-6;
EWer/Hofman - Arnold/Garat 1-6 5-7).
1 '-O nfS' eerste ronde: Nederland - Mexico

' '^_n de Ber S " Andonequi 6-1 6-0; Ore-
! Êer „s " Martinez 6-0 7-5; Oremans/Van de

<1_- f," Martinez/Meraz 7-5 6-2). tweede ron-
-2.(j ,*?ondsrepubliek Duitsland - Nederland

bubbel niet gespeeld).

b ekking A: 30 - 33 - 39 - 45 - 46 - 49.
ïJ^egetal: 41.
bftking B: 5 - 7 - 20 - 24 - 27 - 49.

servegetal: 6 Spei 77: 4 5 8 6 4 1 4

" Nigel Short (links) test Jan Timman met het oog op definale van het kandidatentoer-
nooi.

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING
André Rieu

in

Wien bleibt Wien
Sprankelend Wenen, van Strauss tot Stolz...

I^^- „Wien bleibt Wien" is een pro-
■M^ * gramma vol zingende, klinkende.
B^'j» vrolijke en hartveroverende mu-
l_?'É_f___. 2'e^ "" Wenen: meeslepende wal--14 ,y*_~^^^^J sen van Johann Strauss, spranke-

€V ,_§Mfo lende operettemelodieën van Ro-___\m _W '->ert Stolz, een vurige czardas van
K^ML H Emmerich Kalman. Kortom, louterBfl muziek die herinnert aan het brui-

J^^Jj \W% | _H___i____l sende Wenen van de vorige
eeuw.

Dat deze zelfde sfeer van het zorgeloze, levenslustige Wenen ook in 1990 nog
opgeroepen kan worden, bewijst André Rieu met zijn Johann Strauss Orkest in
„Wien bleibt Wien".
Naar het voorbeeld van Johann Strauss. die niet alleen met zijn muziek, maar even-
zeer met zijn innemende charme de harten van zijn publiek wist te veroveren, zal An-
dré Rieu als „Stehgeiger" deze avond leiden én presenteren. Hij wordt bijgestaan
door het Johann Strauss Orkest The London Strauss Dancers, José Kahhof (so-
praan) en Wim Steinbusch (tenor).

Stadsschouwburg, Heerlen
wie maandag 1 januari, 15.30 uur

EXCLUSIEVE Limburgs Dagblad-LEZERSKORTING
Deze bon geeft recht op een korting van ’ 4,50 p.p. op de
toegangsprijs van ’ 27,50. Deze korting geldt alleen in de

voorverkoop en de bon geldt voor maximaal twee personen.
, _____

GELEEN - De drie in het buiten-
land spelende handbalinternatio-
nals hebben zich moeten afmelden"
voor het toernooi, dat het Neder-
lands mannenteam komend week-
einde in Oostenrijk speelt. Henk
Groener, Wil Jacobs en Robert Fie-
ge hebben competitieverplichtin-
gen. Lambert Schuurs van Sittardia
gaat evenmin mee naar Klagenfurt
en Wenen.

sloeg. Op de 53ste zet ging Short,
in de kandidaten-cyclus door
zijn landgenoot Speelman de
voet dwars gezet, helemaal in de
fout met merkwaardige ... Td2-
d3. Het voor de hand liggende
h3-h2 had zonder twijfel tot remi-
se geleid. Short zag de gevolgen
van zijn dwaling en gaf op de
57ste zet de strijd op.

HOCKEY
',Ken - Mannen, vriendschappelijk:
1 °-l il ' Nederland 1-2 (1-2). 12. Parlevliet

' a Bovelander (se) 0-2, 28. Motharu 1-2.

' S'n_Th f£?chters: Lathouwers (Ned) en
lan|n (Ken). Toeschouwers: 1.000. Neder-
Ki a ' Leistra; Benninga, Moolenburgh,

d
en DiePeveen (36. Veen, 62. Kooij-

Wet Bovelander, pelissen en Kwinten;er'ngs, Parlevliet en Van den Honert.

Jan Timman opent
met overwinning

Schaakduel met Short laatste examen

Nederland werd pas vorige maand
voor het toernooi uitgenodigd. Aan-
vankelijk stond dit weekeinde een
trainingsstage op de agenda. Tegen-
standers zijn achtereenvolgens De-
nemarken, Oostenrijk en Italië.SCHAKEN

venri DE MALLORCA - Uitslagen ze-
"»an.; r°nde: Gelfand-King 1-0, Klinger-Ro-
Wits- 1/2-l/2. Goerevitsj-Adams 1-0, Ma-
-1/2-l/9 etursson 1-°- Van der Wiel-Lein
l/J \LLerner-Ree 1/2-1/2, Inkiov-Piket 1/2-
Heer*. , uven-Goerieli 1/2-1/2, Ballester-
SUnri k 1_0'Vreeken-Prins 0-1.
«er r n koP: *" Gelfand 6,5 punt, 2. Klin-
-5,5' u°erevitsj, Makaritsjev, Romanisjin

HILVERSUM - Jan Timman is
zijn 'laatste' examen voor de fi-
nale van het kandidatentoernooi
tegen Anatoli Karpov uitstekend
gestart. Nederlands beste scha-
ker begon de achtste editie van
de KRO-tweekamp tegen de En-
gelse grootmeester Nigel Short
met winst. De partij vergde 57
zetten. Er volgen nog vijf duels.

Bondscoach Guus Cantelberg doet
nu een beroep op vier spelers, die
geen deel uitmaakten van de selec-
tie die als vierde eindigde in de
Haarlemse Handbalweek. Opval-
lend is dat het om louter Limburgse
spelers gaat; Gino Smits (V en L),
Henco de Jong (Swift Roermond),
Ronald Habraken (Blauw Wit) en
Remco Vijgeboom (Sittardia).

Short offerde een pion in de
hoop beter tegenspel te verkrij-
gen. Na 23 zetten vluchtte de Brit
in een onoverzichtelijke stand,
die pas na twee stukoffers enigs-
zins duidelijk werd. Timman
stond gewonnen, maar tijdnood
verleidde hem in die fase tot en-
kele misgrepen.

vecht op, met alle ingrediënten
die schaken aantrekkelijk ma-
ken. Timman leek na de Cata-
laanse opening regelrecht op
winst af te stevenen. Short
bracht met 11. ... TaB-a7 een vrij-
wel onbekende variant op het
bord. Timmanreageerde goed op
de nieuwe stelling. Na zijn veer-
tiende zet (... Ld2-a5) kwam er
een zorgelijke blik op het gezicht
van de Brit.SCHAATSEN

» *esda_^ N ~ Derde wedstrijd Heineken-_ <Sov ,af* - Uitslag mannen: 1. Botsjkarjov
| «eni. jVan den Boogert (Eindhoven), op. Ö-on , t; 3- DeBoer' 4-Kleine, 5. Hagen. 6.
. Korotk°v, 8. Stam, 9. Huitema, 10.I VUnrt op twee ronden: 11. Veldkamp, 12.
I's PiMmk' 13 Kramer, 14. Van der Pauw,
IW» trZ- Stand na drie dagen: 1. Botsj-
( *ïlein= kV' 1 Punten, 2. Vunderink 60,2, 3.i K-i-arn "■ 4- Stam 55, 5. Van derPauw 48, 6.Var,ri 1?' 7' De Büer 42. 8- Van Kempen,
f «O rnnS Bo°ccrt 37. 10. Schalij 36. Vrouwen

' 4 Mn,Viïen,: L Hospes, 2. Nauta, 3. Pasveer,
L ve_r 4,^uizen, 5. Hoogendijk. Stand: 1.Pas-
Vf vT punt. 2. Moolhuizen 41,1, 3. Berk-

OJ. 4. Hoogendijk 31, 5. Snel 27.

Doelman Peter Bassa, niet beschik-
baar in Haarlem, keert terug in de
selectie als stand-in voor full-prof
Jacques Josten. De selectie bestaat
uit Josten (Blauw Wit), Bassa (Ta-
chos), Patrick van Olphen, Engel-
vaart (beiden Hermes), Coenders
(Tachos), Smits (V en L), De Jong
(Swift Roermond), Ruud Kooy,
Boomhouwer (beiden Aalsmeer),
Habraken (Blauw Wit), Joop Fiege,
Berendsen (beiden E en O) en Vijge-
boom (Sittardia).

Zetverloop Jan Timman (Ned, wit) - Ni-
gel Short (GBr, zwart): 1. d2-d4, PgB-f6;
2. c2-c4, e7-e6; 3. Pgl-f3, d7-d5; 4. g2-g3
LfB-e7; 5. Lfl-g2, 0-0; 6. 0-0, dsxc4; 7
Ddl-c2, a7-a6; 8. Dc2xc4, b7-b5; 9. Dc4c2, LcB-b7; 10. Lcl-d2, PbB-c6; 11. e2-e3
TaB-a7; 12. Tfl-cl. DdB-a8; 13. Pf3-el
Pc6-b8; 14. Ld2-a5, TfB-c8; 15. Pbl-d2.
Lb7xg2; 16. Pelxg2, c7-c5; 17. Las-b6.
Ta7-d7; 18. Lb6xcs, a6-a5; 19. a2-a4, b5-
b4; 20. Pg2-f4, Td7-c7; 21. Pf4-d3, PbB-
-d7; 22.Dc2-c4, h7-h5; 23. h2-h4, e6-e5; 24
Pd2-b3, Pf6-e4; 25. Dc4-b5, Pd7xcs; 26
Pd3xcs, Pe4xg3; 27. f2xg3, DaB-f3; 28
Kgl-h2, Df3-f2+ ; 29. Kh2-h3, Le7xh4;
30. Tcl-gl. Lh4-g5; 31. Tgl-fl, Df2xb2:
32. Tal-bl, Db2-c2; 33. Dbs-d3, Tc7xcs;
34. Pb3xcs, TcBxcs; 35. Dd3-f5, esxd4:
36. Dfsxf7 + , KgB-h7; 37. Tbl-cl
Dc2xcl; 38. Tflxcl, Tcsxcl; 39. e3xd4
Kh7-h6; 40. Df7-e6+, Lgs-f6; 41. De6e3+ , Lf6-g5; 42. De3-e5, Tcl-c3; 43
Desxas, h5-h4; 44. Dasxb4, Tc3xg3+; 45
Kh3-h2, Tg3-d3; 46. Db4-d6+, Kh6-h5;
47. a4-a5, Td3-d2+; 48.Kh2-h3, Td2-d3 +;
49. Kh3-h2, Td3-d2+; 50. Kh2-hl, Td2
dl + ; 51. Khl-g2, Tdl.-d2+'; 52. Kg2-f3
h4-h3; 53. Dd6-c6. Td2-d3 +; 54. Kf3-e4
Td3-a3; 55. Ke4-f5, Ta3xas + ; 56. d4-d5
Lgs-f6; 57. Dc6-eB+, zwart geeft op. Tim
man - Short 1-0.

De fans van de Nederlander had-
den zich al met remise verzoend,
toen Short aan het blunderen

Het eerste -duel tussen Timman
en Short leverde een boeiend ge-

De eigenlijke voorbereiding van
Timman op het duel tegen Kar-
pov, dat hem bij winst een twee-
kamp om de wereldtitel tegen ti-
telverdediger Kasparov oplevert,
start pas volgend jaar. De con-
frontatie met Short moet een
waardige afsluiter van 1989 wor-
den, maar in het achterhoofd van
de Nederlander speelt dekomen-
de ontmoeting met Karpov wel
degelijk mee.

Trathlon metkeu en enballen
door frans dreissen

Wereldrecord
niet erkend

ADELAIDE - De achttienjari-
ge zwemmer Gien Housman
heeft woensdag bij de Australi-
sche selectiewedstrijden voor
de Gemenebest Spelen het we-
reldrecord van Vladimir Salni-
kov op de 1500 meter vrije slag
-sinds 22 februari 1983 14.54,76- verbeterd, maar zal voor die
prestatie geen erkenning krij-
gen. Door een technisch man-kement in de tijdwaarneming
werd het moment van aantik-
ken niet geregistreerd. De elec-
tronische klok liep door, de met
de hand bediende stopwatches
stonden stil na 14 minuten en
53,59 seconden.

sportf limburgs dagblad



Zf ~~Z <■ MIGCHELSEN DIAMANTAIRS OPENT lX/" - Cjfjg^ VOOR U DE DEUREN VAN DE KLUIZEN»rj\
Enkele voorbeelden: Wk^^^^^^^l^^^^^^^^m^^^^^^^a^^^^mm\^^^l^^^^^^^^i^^^^^^^^m^^^^mr^^^aa\^^^^^^W __r^^^^^^_____T^^^^^^^l
14 krt gouden damesring met bloedko-■ \ i | W f M ■raal schulpmotief van 402^voor 200,- 1 _W W M I " T 1 I
Gouden damesring met Camee, ruim mo- 1 I ■* ¥ fl fl VJ II II I
del van 446Tv00r 223,-1 | I k _■ __________ "^ ■■14 krt. damesring met Zirkoon, zeer apart. I I !■ I I ■ ___ m A _l ______________l
van 234r-voor 137.- 1 I I \ AV fl
Gouden dames plaatring van _230: voor I _, I I m.llO,'hMéH^B|^^A^BMMßiHn^
Gouden herenrtng Cameool Onyx,
van32©r-voor 160,- De laatste jaren hebben er in de juweliers- veranderingen doorgevoerd. Dit is voor
Gouden heren pinkring met zirkonia. . ' i ■ i i ■ ■ ■ i i . -vanZM: voor 137,- branche negatieve veranderingen plaats- ons het sein om onze totale kollektie

L 61 Jasp's' gevonden. Na rijp beraad en advies van een schitterende sieraden en horloges voor werkelijk
I^^K^jß^^jSjj^,~7f?^s^Rfi extern adviesburo gaan wij dan Ook unieke weggeef-prijsjes in de komende
gp4^" ,^^____o____g!_l__^^ onze zaken geheel reorganiseren en weken van eigenaar te laten veranderen.
»\^& efeii^grf^»— ii«a^___lcinPqssert aan ce nieuwe eisen van deze tijd. Met een stormloop op onze zaak

~^|fcs^^jM^KHB* Tevens worden er bouwkundige verdient unu wpql g^\r\ __ Profiteer ervan!!
V :;^Jyft^iiP^f*f'i,;fal WE HEBBEN HIER ENKELE MO- ■ __ fl_. _________

_____V^^_lH^ -**&***-****** DELLEN BESCHREVEN, MAAR ■ " "^ fl» mhWmM^Ê^C /ÊAM***U/14 4 A/f*/4 \ WF HFRPIFN FP TIFNTftI 'c~ ■ ________ a-WW aWKMM '■■■ W*.\^jJITIJUJuJ-Lit J >meer in dekollektie.—■________[ _mmW. mm\ m _^W__l_f_#iPl__MM mm* «___________________________________________.\*S M ntW^'^^^^l .émWMT^m _!"_-__.____■
Massief gouden figaroband, bi-colour van /SSfm*. __^H —Wê __r_____F ______ mm _l ______r ■_______ ___l__BfllAH
56^voor 284 V/_/i_iti_SS ### m-mmWi m kw mmW lf__FAVTITIUMassief gouden bljpasbandje van 9é3r V#Éftlßsi_3 mW ÊmmW ____V^^___# __■ ____T MaWM ■111 L|l|l|

289, *^mm\ m\mm\ W M Êmf I L_-_-_r #£/ IM*l *"_"s^
Gouden biokband voor dames van lJ_tr. W VI _^w V V _ ■voor 528,-*fto»»j^l mmW m\___W I ■—' 4 /7 /—T
Plat gouden fantasieband van 1798Tfl ■ Z~F^ / * /

x/^r^_^^HwV 4*^2fi§3_i_ö 1Een rijke collectie brlljantsleraden staat

K*" "<________! _- /-i>>'--ï\ itot uw beschikking waarvan honderdenfe^^ _2ïïF r/7Ï I'JTL'Jm \ Iringen ln topkwaliteit en alles met
/7^"- ■_£___> ✓- V/ '<^T> /_, -- "■ V^ V certificaat./^//r^***^//^^\\B / Uitfijp "\ s*iMn Wljnoemen:

\~UvlU£l3 // /A mi tivf PARELS lsteewsoHUlrringO.Okrt.Ukooptdït.
Chanel colliers div. uitvoe- 1.159, 348,- Sautolrs In 70, 80 en 90 cm. lang. Uit de kleinood voor geen 1036; maar 519,-

-diktes en lengtes.. .'■_§ Sil 5° kortlna- kunstige wijze gegroepeerd . Van 2584.-
-109- .vn >^^'Hl Enkele voorbeelden: 1442,-

-7«fl' ti Z F^^^^^X^^^Wm 5'A mm- P*r strenB van B49r'voor iiSS*" Gouden entouragerlng. Vlot model met in
fmW*=r-"j—^i J - / WH 6'A mm. per streng van ]__4d:-voor 620,- totaal 1.20 krt., de prijswas__37e^ nu 2935,-- flkf?__^ht_J *-5' //’■ 7'/_ mm. per streng van 1540,voor 920,- Ongekende luxe, een volle krt. 1.05 als

rnXim l/B enz solitair van liaèer-voor 8600,-
-l|y-— j_ -u-ijl *^ ë. Ml Een bijpassend slot ruim in voorraad. Herenringen: Massief heren plaatring

WTWmI \ / Ym\ met °06 krt- briljant verwerkt, van J-oe6.-

H Wj?Z& I x /-"'l (^ V Ifl '^o'^^^^^^^^^^mw^fgf^t Heren plnkring met 1 briljant 0.20krt. van

tëfclfftf ~~ "> — li__^______Sl__a_____i ¥_K^é___ aK Grote ovale wit geelgoudenherenrlng be-

«ll /f V fH B-ji mwmwÊÊL%m> ?et met 0.82 krt. vanil_»e. voor 2299,-

-ll'\vk. '*^-- -' X IUI P/ I GOUDEN HANGERS:
if1-^^ "_ï=-55^rifl B/ —\ briljant in vele prijsklassen van I
s@s»^£^wr _ll E/ ___- -C^r_r_tWS\ ■__. ! IlSOrendannogvoordehelftvan I

/^yW%_S/i^fe^__-____l _^
EW ,eoen een H 1 fde prijs. DUS met 50% korting!.!

Ikt^ rQ°^r^^veri^*n MÉ ÉVERDER:
A^izf "nT^^*i \W ?9a^t\&tkoOP Fm^hêtkno^,<broch°e^^.. jÉ
SEIKO stalen / /heren horloge van H deze supe aCABI I Ongekende kollekties, ongekende236^ voor V 130,- P^IH c oU»erSP^ mm_\_T VIU| V V i,_<_tlr._ton '^^.B ■Heren horloge, bi-colour met band van l\ voot rJ^T V I Kortingen. _J__M
4&r.voor 290,- |« M M " ■ m_\ ol^,*,^,^——_______
Heren horloge doublé met doublé band l\ , n a\\e lengw _ b _" Uok dit is ,
van 25e voor 450, fc\ en d-ktes *^^^^______\_W\W\ WM W\. m'n 9 van de v^ Cen

oi_«__ "^1 IDameshorloge SEIKO in 33*. 199, | DU>^^^ V ,e modeHenK^ll P^HSSÏvele uitvoeringen in doublé 595;- 297, VIFWU-^ri W^^^^Z^mm _________ iT^ii" A's u U/t on, e'e WWm /mgmif
en bi-colour 685,399,- __L.Z_^ __mmW _■_*_!__: Ckt,e net kimf . ' __4rV______ W __■ ■H____c'an siaZZa sla9en p 6»» dÊÊÊm.ROGER RODir. horloges de laatste I nero U fc _^^hl_
nieuwe modellen metnu 40 en 50% kor- _JÊ_\ W__^ 9enS met mv ;___. 3*- I

i^ i, r__MF__p^__l _____!^"^^^*^__b 1 __^_^___* '-;__il

I ♦’ f ’ , _l_^_i r"* *l
■^6 verzilverde onderborden tr mW^T^V^i W _r 1 VI __&^ 11

zeer chiquevoor de prijs van 89,- w J iK/rV W IP^ ___■( m0r. I
Kristallen whiskykaraf. Van & IH_I_KB9H_LY *^^\ r/ mmammmmmmmaWmmm_\^mma\\\\\\\\\\mmm T^>«V__r^ 'i^^^^^^jJI

,^5-v ~ _________________________ Geel ofwit goudenband met 0.05 krt bril Gouden dameshorloge met briljant 0.11 Balkonregulateur vaafigeT^ voor 595,- KM 91»
W_mam-W m\ i-VT jant van 139€r voor 698,- krt. vanj2o?&, voor 1035,- Grote eiken Westminsterklok van» W§ **r

__fm\ rTST^TTff^^B Of een sierlijke band met 0.55 krt. briljant Exclusief dameshorloge met briljant van 15g8,-voor 1098,-1 \WW .\m\ lm\ Wm, 1,11__ Vl,'U VM H\m van3s4«:-voor 1759, r , . , 1975j: Vechtklok in eiken van j&*C- voor \*tr\ naWLWAVyMYt^TTTT^TrWM RMeraband met 0.75 krt. van 63WT- Sierlijk enelegant dames horloge 0.19 325 » * %1/JF^ 11hMH_______________________I voor 3158,- krt. van &i9?. voor 3096, tt_M_Jllliftlll V ll ■K 3 Massieve slavenbanden met 1,3.5 of 7 Razendapart Cartler Design met 0.45Jkrt.

\ A^ll'!i*_Tliil-!Jf-l':)ii_)li''£ mWm\ iWw^\^' n¥^_S_l^_l Sportief en zakelijk heren horloge met morgen gesloten. Donderdag £______________■ -B
s *mmmV l!---__---___!_!____-________^______ii^________E___^ SBl®fcH4!_ t __*___S/ ' '. _I_l_____________^^

Ligt uw hart in Limburgs natuur? I

. / ., ZmZ I

"-*"""" \ \ /*" 1

U. Bel of schrijf:
/j^J Stichting het Limburgs Landschap

Kasteel Arcen
postbus 4301, 5944 zg Arcen

v® telefoon 04703-1840 I

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?
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GEEF OM DE TOEKOMST.
Wordroor ’2750 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25,Zeist. *
i

11111111111111111111111111111111111111111 l

Epilepsie?
Zet jezelfniet

buitenspel
Nederland telt ruim
90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook

bij u deel van het
leven? Praat mee.

Word lid.

INFORMATIE:
(030) 52.35.78.
Postbus 9587,

3506 GN Utrecht.
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

ÉPILEPSIE EW MAATSCHAPPIJ |

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllli

■

Bent u cliënt bij-Credit Lyonnais Bank Nederland voerd en met een brede know-how in bancaire aangelegen- terwijl het eigen vermogen onaangetast blijft en daardoO^_

(CLBN), dan denkt ver niet over zich te verdiepen in de heden. Hij weet uw probleem feilloos te taxeren en binnen ook de liquiditeitspositie van uw bedrijf,

vraag: zal ik kopen of leasen? A TV/T "1"7 "^^T TV/^" ~ï~ï 'I *
Want daar is uw vaste account manager bij CLBN *W7" A. éf—* f~~^ f~^\ T" T T^T *I * IV/W /K. T^T A É*—** TT T?

voor. Hij of zij weet over zaken als deze een gefundeerd »- « _--—« -■—i -■-* -m- -*—' -_T-^v -^ T /%\ "T^_ T"HET GEBIED VArST
-*- -~* *-j- " *-*« LEASING VERKENNENjuridisch, fiscaal en technisch onderbouwd. Uw account

manager is als het ware uw gids in bankzaken. Dient zich CLBN de specialisten te vinden, die een oplossing op maat Maar het hangt van veel factoren af welke leasevorrn W

bij u een vraag ofeenprobleem opfinancieel gebied aan, dan creëren. Dat geldt voor cash-management, factoring, bèta- meest aantrekkelijke optie biedt. Of het nu gaat om he

is één telefoontje naar hem voldoende. lingsverkeer, bedrijfshypotheken en bijvoorbeeld leasing. leasen van roerende bedrijfsmiddelen, zoals bedrijfswagen.

Hij is uw vertrouwde aanspreekpunt. Volledig inge- Leasing heeft als voordeel dat u kunt investeren, en intern transportmaterieel of machines en computer
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Kom in actie voor de beste trans- zo enthousiast zijn. Een andere hoofdrol Peugeot 309 kost en hoeveel hij u biedt. Kom dus in actie voor de beste
1..

C' at 's °P 'l moment het motto is er voor uw huidige auto. . Jvleem bijvoorbeeld de XE 3-deurs transactie en kom vandaag nog even bij
J reugeot. Hoofdrol speelt de nieuwe Want wij kunnen unu tijdelijk een met zijn 1.4 liter benzine-injectiemotor, ons langs voor meer informatie of een
ugeot 309. Nieuw? Inderdaad. heel speciaal inruilaanbod doen. Méér drieweg-katalysator, Lambda-sonde proefrit. U bent van harte welkom.

Hij is groter, sterker, mooier èn geld dus voor uw waar. en vijfversnellingsbak. Deze levert maar t^T7 xTiriltm/CCr>oner. De autopers schreef er bewon- Maar ook meer waar voor uw geld. liefst 80 DIN pk (58 CEE kW) en dat alles M^Jkl -L\|UcI>J.\VJ_C.
erend over; na een proefrit zult u net Kijk maar eens hoe weinig de nieuwe kost u slechts 22.395,—. _r^r"!-l-_IC -_rl~_C 9 I 30j^

PRIJZEN INCL. BTW,EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 485,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

£ERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS B.V, SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500 MEERSSEN, AUTOBEDRIJF
f^^ SEEGERS BV., ST JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPERBV, WINTRAAK 29 TEL: 04490-21944..^1 SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE BV, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045.-441835.
"^j§l PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

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

" saxofoons - klarinetten lEjif- ,ÏA„-. _, ~__.. fitM. _, s Maandags

" fluiten - piccolo s - hobo s - fagotten /^mßpXmM gesloten

" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz /f^wsv^HÉ
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires IL \_\\\
" eigen huurprogramma met recht van koop J__^_\\

Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig, Trevor J. James en
vele anderen.

Alle beroemde merken saxofoons in voorraad, w.o. Selmer - Conn -
Yamaha - Peter - Ponzol - Armstrong - Jupiter - Amati en vele anderen.

l^^^^Sr^a^admm
W ■ Ir jaHüabTPSo-
F mémW «" 71421 28 " 1lf» 1\ l 181522 29 l

l£» *! " 291623 30
H\_tff_4 i A Dinsdag « _„. ..«■_fr_*_A ,„310172431"I^'V'^l^^ Woensdag "»

Vrijdag 5 1 _, \
6 13 20 271 Zaterdag D ,J. j****** I I

De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1990 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen-

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. r n OCDe prijs J o,_lO.

(.LimburgsDagblad \

ËÜe Bfi&^^mWmAÊÊ^fo,. financiële lease: met het totaal van de termijnbetalingen Daarom adviseert uw account manager de leasevorm of de

M Pp^fflfr^ 1'WW^"-_PIS £WsÊ&m\ ü wordt de complete investeringsprijs van het geleasde object tussenvorm die voor uw bedrijfsvoering optimaal is. Zodat

Bwll&ÊlsLj * 'w___tl_i ü terugbetaald. Operationele lease: het investeringsbedrag uw samenwerking met CLBN simpelweg leidt tot zaken

H^ö^^ll/I |^^^_^^^^H^^^sé=a.^^H wort/, slechts gedeeltelijk terugbetaald, terwijl u aan het doen met een voorsprong. Eén telefoontje naar Credit

1111Él^SMÖffilÉlr-'li'A I; ' * >*^_»_^__^P^^M einde van de leaseperiode een koopoptie hebt. Lyonnais Bank Nederland in uw omgeving is

InIIIIIH- fiiili'-1.-^.' jST/9~^^Lwk\\\Wm, H_mHlS Budget-lease: een voorbeeld van maatwerk. Budget- _^T^L voldoende voor een afspraak.

1/1 'e&Sommm^^^B3^^l^^^m ZAKEN DOEN MET EEN VOORSPRONG.

DIABETES
IS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening dieRoy
altijd en overal met
zich meedraagt.

WmmWZa-\| Ut',!"
I

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 het Diabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
t.n.v. DFN, AMERSFOORT
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Donderdag 14 december 1989 " 25irnburgs Dagblad

Limburgs Dagbladgpiccolos
045-719966

'n de Cramer 37, Heerlen; 3100, 6401 DP Heerlen;postgiro: 1035100
°ank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
'ccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
Pgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaanda 'es of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van; 330-1 7.00 uur.
6lefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de69el- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor

f opgave is mogelijk via de 1e post op de

' °a 9 vóór plaatsing.a tic balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstipan 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
'ant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00

'ccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één \l°°'ü in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Jmf 1reken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
1 T"Hirneter hoogte.I f,üörieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.

onek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeterloogte

*uze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
1 o|ornmen met een keuze uit 4 lettercorpsen met1 Jr"'Taal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
J p '"ustraties zijn mogelijk.

'1S’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
1 .~°r advertenties op rekening worden géénQrri|nistratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',

6rrnist'Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',j^arriers aangeb.-gevr.', 'Kontakten/Klubs',
J^elijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en. "'^.o/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante©taling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- ofr /^nummer geaccepteerd, waarbij tevens voor deI .JWeken 'Proficiat', 'Huwelijk/Kennismaking' enontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.

Ari', avertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
P'aatsmg.

ev*ijsnummers op verzoek en tegen betaling.
e Prijzen zijn exclusief B.T.W.

'i kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden°0r schade van welke aard dan ook, ontstaan door
-et' niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

lOrn en 'n telefonisch opgegeven advertenties of fouten
taan door ooduideüjk handschrift van dedrachtgever behoeven door ons niet te worden

»=compenseerd. Correcties en of vervalorders wordennuer voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

j*et Limburgs Dagblad wordt
tfa9elijks gelezen door 261 .000
"fc'sonen van 15 jaaren ouder.

r°rt: Cebuco Summo Scanner) 155.99

L___^ Personeel aangeboden

,'et rokenrie m^„ ~_„ . SCHILDER/behanger vraagtQ^TSarTui Sr816"' TeL °43"
fesere KINDEEREN letten 647937'"RXqn vergoeding. Tel. Wat VERKOPEN? Adver-«^ll269. teer via: 045-719966.

>~^^_ Personeel gevraagd

Fysiotherapeut M/V
9evraagd voor praktijk in Bergheim BRD.

v.a 1-1-'9O, full-time baan.K— Tel. 09-49.2273.51195.
Gevraagd aankomende

ern „ KaPPer of kapster
uern kunnen werken, leeft. 18-19 jr. Coiffure Smeets,

Marisstraat 26, Geleen, tel. 04490-45701.
Tempo-Team Uitzendbureau

heeft direkt werk voor

Ide Loodsmedewerkers (m/v)
let wprkeK,e" en ,ruitsector bij een bedrijf in Hoensbroek.
161 lade. bestaat uit het klaarmaken van bestellingen en
S^en 7nen lossen van vrachtwagens. De werkzaam-f 1 ■ P'aatsvinden tussen 13.00 en 20.00 uur.

'(<>or in,alar'ëring. Hebt u interesse, neem dan contact op.
ï9eiifJ2 ü? atie: 045-718366, Wilma Smaling of Jaap

Nobel 1/Akerstraat, Heerlen.

2o Unique uitzendburo
J-iinui met sP°ed een eerste en derde restaurant-kok.

Emmaplein 2 Heerlen, 045-718170.

?Jerripo-Team Uitzendbureauvoor diverse projecten in Heerlen en omgeving

o^ Huishoudelijke hulpen m/v
'ac av«els uren per da- De werktijden zijn voornamelijk*n kom» "ren ,ussen 17-00-20.00 uur. Ook werkstuden-
!§rirj n ■ hiervoor in aanmerking. Voor info: 045-718366

pf Anita Dolk, Op de Nobel 1 Heerlen.

' empo-Team Uitzendbureau
heeft per direct werk voor

L Machinebedienden (m/v)
6arij Venploe9endienst aa" de slag willen bij verschillende

'°6de «i'n omgeving van Heerlen. Wij bieden een

'6rkzaam arie/ing' alsmede 21,24% vakantierechten. De
la,'6'Odi l?on kunnen langere tijd duren. Voor infor-
t!Wi 1 a, 366' Wilma Smaling of Jaap Roelofsen, Op

Heerlen.
Tempo-Team Uitzendbureau

y heeft per direct werk voor een
zelfstandig werkende kok (m/v)

en een

:?oreenh Aankomend kok (m/v)__ voor !"£!?' 'n 1. eJ centrum van Heerlen. Beide vacatures' r/18 0o1n?loen!ld' De wefWijden zijn van 10.00 tot 14.00
_'n 9 is\2Jl°?, uur ° van 1500 uur ,ot sluitingstijd. Er-NobJi S/A,V°0r informatie: 045-718366, Anita Dolk,>^j°_ggl_l /Akerstraat, Heerlen-f-6n _T ■— _

k nieuwe Top 40-band.lOE-Tq1??* sP°ed ervarenEoc' SJ<E>' Tel- 045"$^£^250016/Iöor SLST/za|iger gevraagd
j.ei oans-, top-40 orkest.
*13^62 045-224886/045-
L°^ngyereniging in Heer-U/°ekt all-round METSE-kaZ- tevens bekend metNpn ' stucwerk, bestra-'NndL en verdere voorko-
«a_.k _ onderhoudswerk-fe^^nheden. Leeftijd tot 35.fir en in bezit van rijbewijs.fo%n..v?-3037. LD Post-|S^Jo__1 6401, DP Heerlen
*l§!§end gezocht ORGA-
hur\ lefst m- zan9 voor be-ft nr. duo bell- tuss. 18 enuuuur. 045-310129.

MEISJES gevraagd. Club
Bubbles, Rijksweg Zuid 131,
Geleen, 04490-42313. In-
tern mog. Hoog gar. loon.
KLUSJESMAN gevr. voor
timmerwerk e.d. tel. 04406-
-13801.
Gevr. betontimmerlieden
V.O.F. WEDO Tel. 045-
-416657/420584

Wij zoeken
Katalogus-
verdelers

Werk in eigen streek.
Verdiensten va. eerste dag.
Geen investering en doorons begeleid. Voor info: Tel.

04499-4800 tussen 13.00--14.30 u. Vragen naar: Dhr.
v.d. Laar, tst. 12.

Gevr. 2 IJZERZAGERS met
ervaring en CO-2 lasser Tel.
ml. 04754-86745.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
UITDAGING bent U een
energieke vrouw die best
wel een gokje wil wagen op
freelance basis, voor hele
leuke artikelen waar wij de
alleen vertegenwoordiging
voor Nederland van hebben.
Schrijf dan een brief met
pasfoto naar Postbus 36,
Geleen.
Taxibedrijf vraagt ONDER-
HOUDSMONTEUR plm. 23
jr. die zelfstandig het
wagenpark kan onder-
houden. Br.o.nr. B-3025
ümb.Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Schoonmaakbedr. Fortron
BV te Hoenbroek 045-
-223800 vraagt met spoed
DAMES voor de middagu-
ren op panden in Brunssum, _
Sittard en Echt. Ervaring is aaan te bevelen. Betaling via |e
de Schoonmaak-Cao. __,
SLIPPERS Verspreidingen *
Hulsberg vraagt ser. bezor- o
gers voor 1 a 2 keer p.w. «,
voor gem. Simpelveld,
Heerlen, Voerendaal, Eijs- *den en Roermond e.o. Inl. L
04405-3702.

p
Gevr. part-time weekend ,
CHAUFFEUR. Tel. 045- ö
241491. g
Part-time CHAUFFEUR '£
gevr. voor schoolvervoer, F
liefst WAO-er, 5 dagen per si
week, ca. 3 uur per dag. Tel. C
045-241491. '£

1
Jong meisje zoekt leuke jon- C
ge collega voor PRIVÉ en ’escort. Hoge verdiensten S
mogelijk. Tel. 045-411766 ’r*. g

Onroerend goed te huur gevraagd c
Te huur gevr. eengezinswoning j

Omgev. Heerlen-Landgraaf m. tuin en gar. Pr. tot 1000,- ri p.m. Br.o.nr. B-3039, L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen S
Onroerend goed te huur aangeboden ?

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 h. gevr. in de Oostelijke
Mijnstreek WINKELRUIMTE
niet persé A of B-stand.
Br.o.nr. B-3032 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gemeub. appartement
KERKRADE-W. ml. Graver-
str. 107, 045-423912 na 18u

HOENSBROEK, ruime zit- t
slaapk. m. eigen voordeur, ',
kookgelegenh. en douche f
f 560,- mcl. Huursubs. mog. :
Tel. 04459-2277. "

irTe h. gestoft, etage te FTERWINSELEN, best. uit fwoonk., 1 slpk., douche, w.c c
en keuken. Tel. 04450-1435 °b.g.g 3298. )
Stokkem. luxueuse bunga- 5■ low m. alle comfort, 3 slpk's, Ki grote tuin. Prijs 21.000 B.fr. f■ Tel. Immo SWENNEN. 09- f.
3211-415955. V,

Onroerend goed te koop aangeboden r

Heerlen, Giesen Bautsch
Het laatste type vrijstaande woonhuis in het plan Giesen £Bautsch is binnenkort voor bewoning gereed. Z-vorm. L
woonk. mcl. keuken ca 35 m2, 3 slaapk., badk., hobby- l.

zolder, gar. Prijs ’ 154.998,- v.o.n. (excl. een eenmalige f
(

bijdrage ad. ’ 5.000,- belastingvrij). Perc.opp. ca. 234 m 2\
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255. £

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,5%.
Spaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Kamers
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.

1van tel. keuken en douche te

"Kerkrade Tel. 045-443380.
Kamer te huur te VALKEN-
BURG met c.v. en huiselijk
verkeer voor oudere heer of
dame 04406-12875.
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.

■ Te huur gemeub. BOYEN-
WONING te Spekholzerhei-
de, tel. 045-324775.
Te huur mooie gestoft, ka-
mers nabij centr. HOENS-- BROEK 045-218226.
Nabij Centr.-Hrl. in nieuw
studentenhuis nog enkele

Winkel&Kantoor
Te k. 2 KASSA'S, t.e.a.b., ;
tussen 18 en 19 uur.
04405-1211

Auto's {;

Geen gemier c
Veel plezier
Goede reis met een

huurauto van
Bastiaans Heerlen. '8e1... 045-724141 f
J

Zuinige DATSUN 100 AF 2 ï
coupe, bwj. '79 met APK, vr. £
pr. ’ 975,-. Tel. 045-230346 «
Te k. DATSUN Sylvia bwj. I
'81, APK 23-11-'9O, vr.pr. ■’2.850,-. Tel. 045-727938. |
INKOOP goede auto's, cont. Igeld. Joosten, Scharnerweg '| 3, Maastricht. 043-634978.

Te koop gevra
Toyota , Nissan Ui

Peugeot 504, 50
Tel. 045-32,

kutobr. E CUSTERS Ver-
sngde Lindelaan 23, Oirs-
>eek. 04492-5261. Week-
lanbieding: Golf 1.6 GLS
abriolet bwj. '79; Ford
.corpio 2.0 GL LPG t. '86;
/lazda 121 coupé bwj. '77 i.
:.g.st. voor liefhebber

'■ 2.100,-; Fiat '83 LPG in nw
it./ 3.400,- Rover 2000 S t.
34 nw. st. koopje ’ 4.500,-;
.pel Kadett 13 N LPG t. '81
z.g.st. ’ 5.900,-; Rover
!300 S, t. nw mod. ’ 6.900,-
Dpel Manta 2 L GTE, HB, t.
80, in nw.st., ’ 6.500,-;
:ord Taunus 2 Ltr L '82,
ichuifd., sportv., ’4.900,-;
Dpel Manta 2 L SR, HB, t.
80, ’3.500,-; Opel Ascona
9 S, t.'B2, LPG, ’3.500,-;
Dpel Kadett 12 S 5-drs. t.'Bl

' 5.500,-; Opel Kadett 1600
3R coupé t.'79, in nw. st.

' 4.200,-; Mitsubishi Colt
3LX t.'B2, 5-drs. ’4.500,-;
Dpel Manta t. '79 uitgeb.
f2.100,-; Volvo 343 DL t.
79, sportv. ’ 1.900,-; Audi
100 GL 5 S t. '80 ’1.900,-;
3pel Kadett bwj. '81,
f 4.900,-. Talbot Horizon
U-torn., 82, ’ 2.900,-; Volvo
>44 GLE t. '81, LPG
f 5.500,-; Huyndai Pony '83
f 2.900,-; Mazda 323 t. '82
f4.900,-; Mitsubishi Celes-
e 2000 GT '81 ’2.900,-;
i/lazda 626 t. '82 LPG nw.
nod. lm ’3.900,-; Opel Re-
cord 2 ltr. t. '82 ’3.500,-;
-ord Fiësta 11 S t.'79
M.900,-; Talbot Solara 1,6
3X t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 2 L GL, t. '82,
.6.500,-; Pontiac Sunbird t
81, ’5.900,-; Datsun Violet
5 bak, t.'B2, ’2.700,-. Opel
<adett station 13 S, 5 drs.,
f 4.900,-; Lada Jeep bwj '79
jitg. ’ 3.500,-; Simca bestel
82, ’2.900,-; Opel Ascona
79, ’ 2.700,-; 2x Ford Tau-
uis '79, '80 v.a. ’ 1.700,-;
Mazda 626 t.'Bo, ’ 2.900,-;
Suzuki busje t.'B4 ’ 2.900,-;
Mfa Sud t. '79, ’1.400,-;
=iat Ritmo t. '80, ’ 1.600,-.
Diverse goedkope inruilers.
Mie auto's met nieuwe APK.
3eopend van ma t/m vrij 10-
-19 uur, zat. tot 17. uur. Fin.
gar. mog.

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.
OPEL Kadett 1300 '83
’6.850,-; Honda Civic 1300
84 ’6.950,-; Mazda 626
coupé '83 ’6.500,-. Tel.
045-460734.
In- en verkoop alle merken
AUTO'S. Ook schade! 045-
-416239.
Te k. mooie BMW 630 CSI
Eoupé, Hartge, bwj. '81, mr.
mog. Tel. 04492-5473.
Te k. BMW 735i, alle opties,
z.g.a.n., met o.a. airco, me-
tal., etc. pr. ’ 10.000,-. Tel.
045-314901.
BMW 320 6 cyl. bwj. '78 vr.
pr. ’ 2.000,- met APK. Tel.
045-224444.
Te koop lelijke EEND 2 CV
6, bwj. '80, APK 7-'9O, pr.

’ 850,-. Tel. 045-324490.

_
Te k. liefhebbersauto DAF
55, 1970, in unieke st., orig.
54.000 km gel., 1e eig. mr.
mog. Dorpstr. 19 Bingelrade
Te koop Ford ESCORT 1 .£
Laser, bwj. eind '84, kl. grijs
blauwmet., extra uitv. Autc
verk. in nw.st. Pr. ’ 8.750,-
Tel. 045-419272.

agd div. busjes.
rvan, M.B. 508, 608,
)5, Toyota's 4-drs.
3955/425858.
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
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 Fiësta '79; Saab 99,
'76. Donderdag koopavond
Te k. FIAT Argenta 2500 D
bwj. '82 of ruilen met Combi.
na 14.00 u. Tel. 045-712021
Te koop Ford TAUNUS 1.6
GL, bwj. '80, 4-drs., zilver-
met., i.z.g.st., ’ 2.250,-. Tel.
04490-18803.
Te k. FIËSTA 1.1 bwj.'Bo
APK 8-'9O vr.pr. ’ 1.900,-.
045-726607.

Te k. FORD Taunus 1.6 L,
bwj.'79, APK 12-'9O, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04498-51353
FORD Scorpio bwj. mei '86,
kl. zwart, div. opties, LPG, pr
’19.900,-, mr. mog. Tel.
04407-2266/04490-31347
Ford ORION 1.6 L bwj. '85,
perf. st., 1e eigen., onder-
houds boekje aanw., pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-444584
Te koop i.z.g.st. Ford TAU-
NUS 1600 '80, APK 12-'9O,
vr.pr. ’ 2.750,-. Dorpstr. 19,
Bingelrade.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
rood, bwj. '83, RDW gek., i.
z.g.st. Tel. 045-273340.

Te k. Honda CIVIC bwj. '79,
APK 5-'9O, te bevr. 045-
-230465.
Te k. HONDA Sedan autom.
2 L, 42.000 km, ’ 24.000,-., Tel. 045-413994.
Van 1e eigen. HONDA Civic
1981, nw. model, APK, km.
st. 59.000, pr. ’ 2.450,-. Tel.

j 045-226773.
l Honda Jazz 1.2 Special 3-
i drs. bwj.'B4, kl. rood, orig.. 60.000 km in NIEUWSTAAT

APK 11-'9O, elke keuring
'. toegestaan Vr.pr. ’ 7.750,--. Tel. 045-458666.

Tek. weg. omst. LADA 2105
[ LPG, bwj.'B6, pr. ’4.900,-.

Demstr. 26, Hoensbroek.
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. als nieuw uitziende

' MAZDA 626 5-drs. 1600, kl.. zilvermet., trekh., APK 10-
-'9O bwj. '80 ’2.600,-. Tel.. 045-323178.. MERCEDES 300 TD bwj.79. automatic, niveau regel mo-

i tor 100% ’8.950,- te bevr.
j 045-324763.- SAPPORO 2.0 GS/R '80

3 APK '90 5 speed trekh. ste-
reo ’ 2.45Ó,-. mr. kan. 045-
-713883.

Koopje Ford TAUNUS 2.3
combi, eind '81, ’2.950,-.
Tel. 045-316940.
Te k. mooie gave OPEL Ka-
dett coupe 1.6 SR, APK, ty-
pe '78, ’ 1.650,-. Tel. 045-
-228332.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
bwj. '83, 81.000 km. goud-
met, vr.pr. ’ 8.500,-. Tel.
04490-72692.
Opel KADETT 1.2Nbwj. '82,
i.z.g.st. met sportvlgn. kl.
rood, ’ 5.250,-. 045-451794
iTe k. OPEL Kadett club, '87,
4-drs., kl. rood en gasinst.
Beukenberg 14, Oirsbeek.
KADETT 2L GSi bwj.'B7 en
garantie. St. Hubertusplein 4
Heksenberg-Hrl.
Opel Kadett, STATIONCAR,
t. '84, diesel, mech. en mot.
100%, ’4.500,-, i.z.g.st.
Terschurenweg 66, H'broek.
Te k. van part. OPEL Asco-
na 16 s deluxe, 4-drs., m.
veel extra's, bwj.'B3, Ailber-
tuslaan 399, Kerkrade.
Te k. Opel KADETT GSI
bwj. 1985, i.z.g.st., vr.pr.

’ 17.500,-, tel. 04405-3783.
Te koop Opel KADETT 1200
S 4-drs., met of zonder
LPG, APK-gek. kl. wit, bwj.
'82, vr.pr. ’ 5.500,-. E. Casi-
mirstr. 2, Kakert-Landgraaf.
Te k. Opel KADETT, Hatch-
back, zeer mooi, geheel uit-
gebouwd. Type-'Bl met
ATS velgen. 04490-26820.
Te koop Opel KADETT 1.3
S, bwj. '80, ’ 2.850,-. Beek-
str. 11, Schinveld.

Opel KADETT stationcar
12S 5-drs. 8-'BO APK 11-
-90 ’3250,- 045-316940
PEUGEOT 305 GT, groen/
grijs metall., dec'B3, get.
glas, electr. schuifd., i.z.g.
st., regelm. onderh., pr.

’ 4.500,-. 045-750486
RENAULT 5 GTL, bwj. eind
'81, APKB-90, pr. ’1.850,-
Tel. 045-225913.
Suzuki ALTO bwj.'Bl APK
3-'9O, wit als nw. vr.pr.
’3.450,-, 045-319328.
Te koop Talbot HORIZON
Ultra LS 1.3, bwj. type '84, i.
z.g.st., APK 17-11-90,
’2.950,-. Tel. 045-323178.
Toyota CARINA aut., 4-drs.,
bwj. '79, APK, i.z.g.st.,
’1.750,-. Tel. 045-720951.
Te k. Toyota CELICA, 1600
ST, bwj. 73, APK 6-'9O. Vr.
pr. ’9OO,- tevens VW-bus,
APK 5-'9O, grijs kenteken,
Vr.pr. ’650,-, tel. 04750-
-25848.

Autom. Toyota COROLLA
DL mod. '82, APK 9-'9O 2e
eig. ’ 3.750,-. 045-319328.
VW POLO shopper, bwj. '85
km.st. 54.000, i.z.g.st., 043-
-631454 619246.
VW GOLF uitv. Menphis 18
i, kl.grijs, bwj. jan. '89,
12.000 km., vr.pr.
’24.000,-. Tel. 045-461624
na 18.00 uur.
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. VW SCIROCCO bwj.
'76, met APK, ’BOO,-, op-
knapper. Tel. 045-271017
GOLF 1.6 GTI inter. gr. a.
lamp, APK, i.z.g.st., '78,
’1.750,-. Tel. 045-720951.
Te k. VW GOLF 2-drs. bwj.
'78, APK mei '90, kl. beige,
m. trekh. en achterr.jalozie,
pr. ’ 1.650,-. 04498-52956.

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. 15-11-90,
’3.500,-. Tel. 045-323178
GOLF GTI bwj.'79, 15 inch
ATS velgen, zeer mooi. Bel-
len na 16.45u. 04490-41376
VW JETTA 1.3 4-drs. 1e lak
z. mooi bwj.'Bl APK 6-'9O

’ 3.250,-. 045-453572.
VOLVO 343 L, aut., bwj. '78,
APK, i.z.g.st., ’ 1.450,-. Tel.
045-724021.
Te koop VOLVO 244 met
gasinst., vr.pr. ’ 3.900,-,
bwj. '79. Nic. Beetstr. 158,
Heerlen. Tel. 045-423821. -Te k. VOLVO 66 autom. 1,3
GL bwj. '77 i.prima st.
’1.200,-. Tel. 045-711386.
Te k. VOLVO 244 DL bwj.
'80, LPG en APK, vr.pr.

’ 2.950,- Inr. mog. Tel.
04750-22955. J_
Wij betalen de hoogste
PRIJS voor uw auto. Ook
schade-auto's. 045-462441
INKOOP auto's alle types
dir. cont. geld ’ 500,- tot
40.000, gesp. in Mercedes
tel. 045-414372.
OPEL Kadet 1300 automaat
'85; Kadett 1200 stationcar
5-drs. '85; Kadett 1200 se-
dan '86; 3X Corsa '84 '85 '86
Kadett 1600 automaat '85;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLi '85; Ford Fiësta 1.1 \'87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs '87; Mazda 323 ■'82; Ford Escort aut. '86-;
Opel Kadett 1200 '83; Opel
Kadett Stationcar type 78
’1.650,-; VW Golf CL 1300
'86; Opel Ascona '79
’2.000.-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. 045-314175.
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. .
Wij geven het MEES.TE voor 'uw auto! U belt, wij komen! '045-422610, ook's avonds.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGER merk
Buca, 4/88, luchtgeveerd, 2x
10 ton assen, schuifzeilen
en achterdeuren. Als nieuw.
Courage B.V. Hoensbroek.
045-210715.

(Brom)fietsen
RALEIGH racefiets geh. met
Campagnolo onderdelen,
ais nw., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-262441 tussen 09.00-16.00
uur, ma. t/m vr.
Nieuwe ATB 1990, nu op
voorraad v.a. ’ 389,-, wiel-
platen nu ’ 59,95 verlichting
1990 per set en ATB banden
v.a. ’ 19,95. Finan. mog. v.
a. ’ 40,- p.mnd. Vuurwerk
bestellen v.a. 16 dcc. afha-
len 29 en 30 dcc. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlerheide. 045-211486.
Te k. Vespa CIAO met
sterw. bwj.'B7, tel. 045-
-422889.
Te k. YAMAHA DT met helm
en slot i.z.g.st. ’ 550,- Tel.
045-316940.
10% KORTING op alle fiet-

■ sen en mountainbikes mo-
del '89. Tweewielerservice
Peter Hogenhout, Kerkra-
derweg 84, Heerlen Molen-
berg. 045-426249.

KAMERS vrij voor stagiaires
werk. personen of studenten
045-721268/720564 of
j726821.

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

1Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
6000 m3PUIN aangeboden
afkomstig van sloopgebou-
wen, geschikt voor erfver-
harding, wegen en parkeer-
plaatsen. Tel. 043-632433.
Te k. VOORDEUR met glas
’250,-. Tel. 045-458196.
Te k. gekloofd OPEN-
HAARDHOUT 5m3 ’200,-.
10m3 ’380,-. Bezorging
mog. 045-715477/ 740112.
Kunststof ramen en deuren.
Met 10% winterkorting. Vrij-
blijvend opmeten en prijsop-
gave. Renobouw BV 045-
-462700 bgg. 227368. Ook
zat, tot 13.00 uur.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder

i voornjkosten. Görgens. Tel., 045-314122.

' Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES,

r Vroko, 045-441566/461658.

" Diepvries en KOELKAST-
_

REPARATIE zonder voorrij-
i kosten. Bel Geleen 04490-- 45230. Service binnen 24 u.-Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P: PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.- 06-52107893.
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Guus, Frank, Anita, Tot morgenavond na de
Jan Willem training.

■-> ~ - . 1e elftal RKDFCProflCiat John Pap ziet vandaag

Hartelijk gefeliciteerd met *r JL
het behalen van je diploma Mia, Renet en Ronald. Bert

SPD. 1 en len, Mitch, Sandra en
Pap en Mam Anton.

Auto onderdelen en accessoires

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

|<^gP BV

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

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.

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 ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeurs-
opleiding goederenvervoer
06-jan. '90. Start cursus ge-
vaarlijke stoffen 07-jan. '90.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

(Huis)dieren
Te k. COLLIE-PUPS met
stamboom, zeer mooi. Val-
kenburgerweg 25, Wijlre
Te k. GROENENDALER,
lief voor kinderen, waaks, 2
jr. oud. Tel. 045-230012.
9-delige BROEDKOOI
(hout) 115 br. 125 hg. 40 d.

’ 40,- g.geel-g.geel iv. ka-
naries ’ 15,- p.st. mannen
of popjes (niet zondags) H.
Dunantstr. 177 Brunssum
Nrd Flat rode bol.
Te koop mooi nest Mechel-
se HERDERS, 9 wk. oud,
goed waaks, lief v. kind. Tel.
04492-3421.
Te k. prachtige GROENEN-
DAELER Pups met stam-
boom. Ouders beide uit-
muntend tel. 045-312189.
Te koop COLLIE 1 jaar oud,
pr. ’ 400,-. Tel. 045-224532
Te koop Tervurense HER-
DER, met stamboom, 13
mnd. oud, pr.no.t.k. Te bevr.
na 17.00 uur 045-750911.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.
MARIANNE 41 schrijf voor
afspraak, Postbus 3002,
6401 DM Heerlen.

Mode Totaal

Feestelijke beenmode voor
grotere maten (46 t/m 58).

Ook fantasiepanty's bij

mode met 'n maatje meer

Geleenstraat 74, 6411 HT Heerlen. Tel. 045-718030.
Voor alle lederen kleding _ . ~
echte Lammy's vanaf Baby en Kleuter

’ 398,-; damesjassen vanaf Te k zoa nw combi K1N-’298,-; kinderjasjes vanaf nlo-VArPM^' .nT^mnï-h9,. Niet de grootste, wel V
Pe^a^ssss Gemeen-

y a schuifla; maxi-cosi en
Een PICCOLO in het Lim- draagzak pr ’ 1.000,-. Te
burgs Dagblad helpt u op bevr. Kampstr. 46, Land-
weg naar snel succes. Bel: graaf, na 17.00 uur.
045-719966. Z. . . . . .Te k. i.v.m. geboorte twee-
Nw. lange BONTJAS mt. 42, ling, kinderwagen en wan-
-1.20. licht van kleur, na 18 delw. met toebeh. Tel.
uur. 045-721441. 04450-3399.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
NEW LOOK BV Schaes- Vakwerk in tegelwerk
berg. Gevelreiniging, uit- WAND- vloer- marmer,
kappen, voegen, steigerver- 045-227028.
nA^Jlno 045"312154 0< Voor al Uw GRONDWERK045-312709. en bestrating. Jack Bosman.
Ook voor DAKREPARA- Tel. 04490-27829.
TIEfo-, Bel Koehen 045" Diepvries en KOELKAST--441693. REPARATIE zonder voorrij-
Wat VERKOPEN? Adver- kosten. Bel Geleen 04490-
-teer via: 045-719966. 45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal. Ma. en di. gesloten.

OPRUIMING rotan, manou en pitriet meubels.
Zondag a.s. hele dag geopend.

20-50% korting
VLOERBEDEKKING, gor- Va""?f*,*9j;m vrjida.9'
dijnen, karpetten, topkwali- van 8^0 tot 17.00 our kunt u
teit, vele aanbiedingen, uw PICC

T°^°, c,e'?f
Q
0
Qn'|ch

enorme voorraad, gratis ge- opgeven. Tel. 045-719966.
legd. Won.mr. Grooten, Voor Piccolo's
Kloosterstr. 22 Simpelveld. zie verder pagina 26
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Wonen Totaal
KWALITEIfSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
BANKSTEL eik. ’ 375,-;
eethoek eik. ’ 350,-; slaapk.
ant. eiken, ’ 675,-; Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek
fë koop HOOGSLAPER
kleur wit'grijs 1 jr. oud,
’250,-. Tel. 04490-16159.
Te k. Barok MEUBELEN,
i.pr.st. Tel. 045-227793
Te koop BANKSTEL (3-de-
lig) donker opgelegd eiken
met tafel, t.e.a.b. Te bevr.
Dorpsstr. 73, Bingelrade.
Tel. 04492-1835.

RÉGULATEUR, omaklok, 2
jachtconsoles, biedermeier
dessertkast, 2-zits bankje.
045-750917
Ronde SALONTAFEL koper
poten, groen marmerenblad
’85,-. Tel. 045-218561.
KOOPJE! 2-zits bankje en 2
fauteuilles; elec. racebaan
met toebehoor. Tel. 04490-
-25597, na 18.00 uur.
Te k. eiken HOEKBANK en
stoel ’3OO,- Tel. 045-
-723529.
Te k. eiken WANDKAST
2.50 mtr. I. pr. ’ 500,-. Tel.
045-725172.
Te k. BANKSTEL, kl. grijs/
beige, t.e.a.b. Tel. 045-
-213246.
Te k. LITHO'S (ingelijst) van
bekende kunstenaar, gr.
afm. Tel. 045-423285.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Computers
Gekleurde Professionele
Merk Discettes

31/2" ds dd slechts ’ 38,90 per 10 stuk Error Free. Wij leve-
ren ook 3 M - Sony Disc: Leufkens-Dubois Heerlen,

Sittarderweg 58 A. Tel. 045-726444
Huur-koop??? FAXEN (Oki-
fax 5) al voor ’ 69,- per
maand. Krachtige P.C.'s
voor tekstverwerking en
boekhoudingen vanaf ’ 79,-
-per maand. Bel voor vrijblij-
vende Info/Demonstraties:
Brink en Canton Automati-
serings Services, Kapeller-
laan 20a, Roermond. Tel.
04750-11732.
HYPERCARD voor Macin-
tosh, nieuw in doos. Nog 30
Stuks over. Tel. 045-716266

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. nieuwe VERRE-
KIJKER 7 x 35 x 50 met
zoom, nieuw ’ 500,- met
garantie. Tel. 045-750587.

Kachels/Verwarming
Nieuw en gereviseerd, gas,
kolen, hout, kachels. Inzet-
haarden, open haarden op
maat. Gratis geplaatst. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walëm 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Weg. verhuizing te koop zil-
vermetalen KOLENCON-
VECTOR als nw. ’375,-.
Tel. 045-218561.

Huish. artikelen
IJSKAST ’ 95,-; gasfornuis

’ 95,-; wasautomaat
’175,-; diepvries ’175,-.
045-725595.
Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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.

Muziek

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

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

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.
Te koop Dr. Böhm ORGEL, PIANO'S huur met koop-
met ritme, beg., exp., midi, recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-met stereo en veel moge- pm. Gratis transport. Alle
lijkh. 045-417589. merken gebruikte piano's
Te k KEYBOARD GEM f 450'" per 'aar Van Urk'nik- a mot arïJrZJr nSnr Westersingel 42, R'dam.ÜbK 4 met adapter, nw.pr. nin .«oc-cnn
’999,- vr.pr. ’525,-, z.g a. °104363500-nw. Tel. 045-351401 A|s u ons voor 12 uur 's mor-

gens belt, staat uw PICCO-
STEMMINGSMUZIEK voor LO de volgende dag al in het
bruiloften, feesten en carna- Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-valsdagen. Tel. 045-323305 719966.

Kunst en Antiek
Zondag 17 dcc. van 11.00-19.00 uur.

Grote Antiekbeurs
Maaspaviljoen Maastricht

(Afrit Kennedybrug). Meubelen en véél kleingoed enz.
Antieke KASTEN, vitrines,
buro's, klokken, kachels en
curiosa. Direkt van impor-
teur, uit heel Europa vindt U
in onze 1500 m2showroom.
Wijshoff antiques, Amsten-
raderweg 9, Hoensbroek-
Centrum. Tel. 045-211976.
Geop: dond. vrijd. en zat.
Pracht BAROK bankstel als
jiw. mcl. salontafel vpr.
’1.975,-. 045-323830.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Te koop gevr.
fë k~ gevr" ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KLEUREN TV'S en Video's,
defect geen bezwaar. Tel.
045-231340.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. GEVELCON-
VECTOR Aardgas, cap.
4.000 - 5.000 k.cal. Tel.
04490-35015.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

; Diversen
; WERKKLEDINGSHOP Wij-

zenbeek heeft een enorme
sortering werkkleding en
schoenen voor hem en voor
haar. Ook voor warmtekle-
ding en laarzen grote kollek-
tie. Grote en kleine maten
geen probleem. Werkkle-
dingshop en Dumpstore
Wijzenbeek, Corneliuslaan
24-26, Heerlen-Heerlerhei-
de. Tel. 045-220769.
Voor al uw KERSTSFEER,
kerststukken en kerst rela-
tiegeschenken, Hans j.w.
Kreijen, Bloemisterij Erika,
Lichtenbergerweg 87, Kerk-
rade 045-455020.
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. van hobbyclub
KERSTGROEPEN 19-delig, -alles handwerk, zeer mooi,
prijzen v.a. ’ 50,-. Tel.
045-444913.
Te koop 50 KERSTBOMEN
plm. 2 mtr. Tel. 045-421157,
na 19.00 uur.
Te k. EETHOEK ’lOO,- en "Damesfiets ’ 60,-. Tel. 045-
-318050.
ETALAGEPOPPEN in ver-
schillende modellen. Tel.:
04406-16094. .
Te k. KOLENKACHEL z.g.
a.n.; C.V.-kachel; keuken-
geiser; douchebak; w.e.-pot
langh. reservoir; reken-
machientje; 2 lessenaars;
groot ijzeren raam 3.15 x
2.05 m. Tel. 045-259738.

Kontakten/Klubs

Homobox 06-32032550
WILDVREEMDE JONGENS DOE 'T MET ELKAAR

50 c! p m

Party - Line
06-320.330.10

BELLEN MET ZN TIENEN TEGELIJK! 50 CPM
Party-Line Amsterdam en omgeving....o6-320.330.20
Party-Line Den Haag en omgeving. ...06-320.330.30

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. .06-320.322.07

Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André maken héél waf 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 et/pm

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

Sexplosiebox 06-320.320.42
De meest explosieve box 50 c.p.m.

Boxextreem 06-320.320.43
de meest extreme box, 50 c.p.m.

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03
Sex Box 06-320.323.06

De heetste PARTY BOX, talk, prod. 50 et p/m

Sexlijn 10/06-320.323.10
meer meisjes, meer verhalen, meer plezier. 50 et p/m

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 50 ctp/m

Diana Escort
045-215113/226565

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/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

Paradiso
ma.-vrijd. v.a. 14 uur

Europaweg Nrd. 158.
Landgraaf Tel. 045-317032.

! Grieks !
Marcha, 50 et p/m 06-

-320.325.55
Live Sex Box

06-320.325.30
Live sex ervaringen

uitwisselen, luister of doe
mee. 50 et p/m

Sexlijn 10
Lieve Sonja 06-

-320.320.10
Gratis pornokalender 1990

50 et p/m

045-326191
Escortservice. All-in.

Love
wenst u prettige feestdagen

en'gezond 1990.
Geop. 12.00-01.00 uur

(zon- en feestdg. gesloten).
Voor gehele dag onbeperkt

relaxen met 8 erotische
modellen ’ 200,- all-in met

gratis feestchampagne.
Balth. Floriszstr. 37 HS,
020-762176 Amsterdam

(Gastvrouw gevr. ’ 1.000,-- p.w.)

Rijpe Greet
40 plus

pakt je live 50 cpm 06

320.322.27
hardlesbi

rijpe triosex 50 cpm 06-

-320.323.24
Contactbureau
L'Amour, dames, trio, p-r.,
heren, kamerh., enz. Heer-

len. 045-225237

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Lady
Domina

streng, bizar 50 cpm 06

320.324.68
bern.buro venus
Voor al uw ptivé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Rijpe
Vrouwen

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

Prive en escort
045-220866

VERA
Privé. Tel. 04754-85818.

Lekkere meid zkt.
sexcontact

SexContactLijn
oé-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 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
Homo. Die man heeft voor

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

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

Sexvriendinnen via de
Relatielijri

06-320.320.44 - 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
Anna verwent meneer terwijl

Atie met de man vrijt.
Lifesex

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

De Trio-Box
Nee, super-jaloers moet je
niet zijn alsfe vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m

Opwindende spelletjes met

Rijpe vrouwen
06-320.329.01

06-Koffieshop
Sexen en relaxen

06-320.326.44 - 50 et p/m
voor 'n stonio sexeffect

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

Sex-hoorspel
Ook jijkunt 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.

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 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
Als Ira 8 jaar getrouwd is

voelt ze voor .'t eerst wat het
kan zijn met een...

ontembare jonge knul.
06-320.323.84 - 50 et p/m

De jonge vrouw 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 kleertjes

aan het haakje.
2 mooie meiden,

Vrouwen
bellen zelf

Vrouwen onder elkaar!
50 cpm 06-

-320.321.25
Horrorsex
Griezelig lekker!

50 et p/m. 06-

-320.321.77
Sex'o'foon
Automatiek

Luister goed: de
meisjes bieden

je 'n ruime keuze!
Geef antwoord
met je telefoon!

Probeer het eens!
06-

-320.320.11
Chick

contactlijn
Kijk in 't blad naar de

contactadvertenties om te
zien naar wie je luistert!

50 et p/m 06--, 320.330.63
Sex'o'foon

De heetste lijn! 50 et p/m 06-

-320.320.01
06-meisjes.

privé
Neem 'ns een kijke achter

de schermen! 50 et p/m 06-

-320.321.02
De Sabbelbox
Terug van weggeweest!

Beter en heter
06.320.331.69 - 50 et p/m

Tippellijn:
voor jonge meisjes?

06-320.330.66 - 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 et p/m
Volop hete meiden in de

aanbieding. Bel de
Sexwinkel

06-320.326.66 - 50 et p/m

Homofoon
Stoute jongens! 50 cpm 06-

-320.321.12
Pornoster

Sex op de set! 50 et p/m 06-

-320.323.15
Top Porno

50 et p/m 06-

-320.322.00
Vrouwen
vertellen

Luister stiekem! 50 cpm 06-

-320.325.53
! *Nieuw*

Sex uit 't Zuiden

1320*326*00.
Bel Judith 50 et/m 06-

De heetste meiden willen
jou voelen. Bel ze want

wrijven helpt niet
Bilbox

06.320.332.80 pm 50ct.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.
Is Wim homo of niet, 't was
leuk met 'n meisje, maar 'n
man laat hem voelen hoe

Waanzinnig
beter het kan

06-320.323.86 - 50 Ct.p.m.

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

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

privé-adressen 043-635264

Privé / escort
045-229460

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

plezier, kom dan snel 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.

06-320.323.16
50 et p/m

06-320.360.69
50 et p/m

Vrouw
I. banen, volsl. ontv.

privé tel. 04406-41916.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

06-320.332.62
50 ct.p.m.

Anita
privé met escort ook

zaterdags 045-352543.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313. Tev. meisje

gevraagd.

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

06-320.321.99
Jacky-Tina

ook zat. en zond. af 10.00
uur. Tel. 045-721759.

'111111111111111111111111111111111111111111l

Giro
55055
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Astma Fonds
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Wat ik doe met mijn epih

'Als ik aantik heb

, Steun de epilepsiebestrijding. Dit jaar is o
thema: sport. Laat vooroordelen niet.meespf
len. Ruim 90.000 Nederlanders hebben epü?
sic. Nog veel meer hebben er dagelijks direc
mee te maken. Uw steun is onmisbaar.

'S ttLSft i NATIONAAL EPILEPSIE FONDS
%v£BP£ DE MACHT VAN HET KLEINE
%*..,_►* Postbus 9587, 3506 GN Utrecht

j
Mastro b.v.
Haagstraat 9, Merkelbeek

vraagt voor diverse projekten in BRD en Nederi* \
VAKBEKWAME

FOTOLASSERS ARGON/ELEKTR.
PIJPFITTERS

die zelfstandig kunnen werken naar ISO.
PIJPMONTEURS

Telefonisch aanmelden tijdens kantooruren van 'tot 16.00 uur. Tel. 09-49201503584 of 04492-4575. i\

"'
Te huur gevraagd

op korte termijn
300-500 m 2

HORECA-RUIMTE
in de gemeente Maastricht

met parkeerplaats
Reacties aan:

Relem, postbus 75
6130 AB Sittard _

1 hotelkamer
1 douche... 1 handdoek

06-320.329.25 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
Pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk. 06-320.320.51
50 et p/m De Pornobox
Snel tikken haar hoge
hakjes, 't schemert al.

Naderende
voetstappen

achter haar. Anky met 2
mannen die haar...

06-320.321.30-50 Ct 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
Ellen weet 't. Als ze op die 3
plekjes wordt aangeraakt

kan ze zich niet meer
verzetten.

Ontdek
je plekje, en hoe...

06-320.330.09 - 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

Het leven begint bij 40, ook
het sexleven. Op de 40 plus

box fijn en ongedwongen
met leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 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
Selma heeft een heet recept
om haar vriendin te troosten.

3 maal 's-nachts een
behandeling

bodymassage
06-320.330.19 - 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

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

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

v. 20-04 u. 045-463943.
Maand.-zat. 11 tot 24 uur.

Zond. 15 tot 24 uur
Privé Yvonne,

Kapelweg 4, Kerkrade 045-
-425100. Dring, meisje gevr.

Zoek ze uit die kanjers
Sex-

Afspreekßand
06-320.330.21 - 50 et p/m

Sexverbodbox
moet niet mogen, wordt
afgeschaft, nog even te

beluisteren!
06-320.332.60 - 50 et p/m

ONKYQ hifi
EEN TOPWERK GELUIDSAPPARATUUR DAT TE BETALEN IS

nu ook bij
Fa, Bergmans&Wijnen

Rijksweg 60, Nijswiller-Wittem, Tel. 04451-2244
Wij zijn geselecteerd Onkyo- merk geluidsapparatuur dat toch
dealer geworden. Daar zijn we betaalbaar is. 'trots op en het geeft u een stuk Wij nodigen u graag uit voor een
zekerheid. De zekerheid dat unu demonstratie en een goed advies. .
kunt kennis maken met een top-

___w^msÊ_ss^ 1fPjBI "mmß

1_____T^"^_____ BhbÉ^ÉEc^D __\\\ ~ J* mW "■a^^^^Wmm "x aw

2 jaargarantie

:->SSB! H- "■■ : tvS" '" :ïk_sBBB_>^___, ... a .. ~>... ■■■■.: " <ï>!BBtto___A^-*.
SW.W." A^ASK. Kl ■ * V S

_
' _H__-_-ö-_-_. 1-■ s\^. '■■ ■■.'.'--. .IR. xi ".. -. L .v. . ■ *^JB_P^iffi_K__'RI # I i ~ -^ i: ;; ? «§_ii - " - itf^BI IsA "■Arajy.c- -^^SS_|B||ajB H': ,''*Z Av-J*Accr: A_^:^: "^T" "■'"'"■-
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I k Aanwijzen, klikken
I I en u bent aan de slag

j^MmaWmammmmmama\mWm uw bestanden beheert
'4 ,'S^^S <___

u makkelijk met de
\ .^___É_ muis: kopiëren,

,„-—-"~*~" weggooien, andere
ij naam geven ... zonder
H; ___^^^^^^^^^^^^^_ "aawsgjMßia^ ■ moeilijke DOS-termen.

____■ ::~" * _> tf ~'*■_".it__^_t"*_■_____rL __■ mV "' S&-__RM^B -___&_... Au? «BH ■£______ : mma^^'___fr*Hl '"' WsSêW __■■ JÜW^^^^^^

I i 1 symbool a,at

HbMHMMHHBMH H IllfSfiH^Cl^H ____________ ______"' TSSSSA

Snel even iets IfIHPHuitrekenen op uw PI BetJ1 -■■:■' H^*VB _______
rekenmachine. |Ë piifJH

H Iwaw-A"■■u*.*,/»»?*'/^7.'j7^A_7^^Al A.... _M lIP flSfla

:a| "Il SI
U vindt al uw telefoor nummers met
een klik van de muis in dehandige "WJÈrmVtfWrWr^^

I *^W *4W4l- ___U_____________k II ____T 1 __^ __#^ I l____T M_■ mt4W4W MMI _^J" ■ ■ Hotline en met een 14 inch kleurenscherm,

V mtm^J lICIIyIYwI IK VVd XX U kost de Headsfert Explorer slechts

I f met de Headstart Explorer f 2195'-■ f 1852,32 excl. BTW

NUp, nnn.t ~77\C\ Il NU iS er gee" enkele reden meer om §een PC te gebruiken' De uiterst eenvoudige bediening gaat bij de Explorer heel De Headstart Explorer is ook verkrijgbaar
-/ -? want Vroom & Dreesmann en Dixons introduceren de nieuwe vanzelfsprekend samen met professionele prestaties. met een 14 inch monochroom scherm

ZO PI KOmDIGTG Headstart Explorer: de eerste MS-DOS computer die u net zo U hoeft geen moeilijke DOS-commando's meer uit uw f ,—„ _,
ll i" " | I l ■ makkelijk bedient als uw TV. Zet hem aan en u kunt meteen hoofd te leren voordat u iets met uw PC kunt doen. En toch Ê "mP_Kkp iik tp nPnipnpn ■ " \w w m «/«#| ...ci.btw

I I iai\lXt:iljr\ Lt: k-/^^l^_:i itl I, aandeslag. kunt u alle programma's gebruiken die IBM-compatible PC's

VO \A/r^r^rfjlQP PC" s met de mv's naar de toe£>assing die u wilt gebruiken, zo geliefd maken.

; . .. klik één keer... en u bent al bezig met schrijven, berekenen, ge- Het unieke gebruiksgemak, de ingebouwde programma's
VV-JvJi lXj I I IdLJ\Z [Jl IJb gevens bijhouden. Alles wat u dagelijks nodig hebt om sneller en de vooruitstrevende techniek zijn standaard. De Headstart

en eenvoudiger tot grote prestaties te komen. Explorer is werkelijk ongelooflijk kompleet.voor zn geld.
De krachtige en volledig Nederlandstalige programma's Bij alle filialen van Vroom & Dreesmann en Dixons ligt

werken razendsnel en staan altijd voor u klaar, want ze zijn al een uitgebreide folder klaar en staat een Explorer voor u op-
in de chips ingebouwd. Met de Headstart Explorer staat u dus gesteld. Dan kunt u zélf zien dat de Headstart Explorer de
meteen al op voorsprong. eerste computer is waarop u zich echt meteen thuis voelt.

Headstart
De voorsprong die andere PC's het nakijken geeft

He.idst.irt, Headstart Explorer, Auto-Magic, are trademarks of Headstart Technologies Company, a division of North American Philips Corporation; MS-DOS is a trademark of Microsoft lnc.;
w^ IBM isa trademark ol International Business Machines Corporation; " © 1989 Headstart Technologies Co. All rights resetved " Prijs- en modelwijzigingenvoorbehouden

Als u ons voor 12 uur Rol
-s ochtends belt, staat uw O^" —-^gy,,PPICCOIOS piCCOLO de volgende dag al ()45-719900

mm* in mi *— in het Limburgs Dagblad. .
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HET HQOGTEPUNKVAN 1989:1
KERST-SURPRISE-PRIJZEN VI

ii II I | | !___________________________________________.
«WALKMAN # VIDEO NU ook tekoop VIDEO WASDROGERS I DIEPVRIES ~y STOF GRILL-

RECORDERS ofte huur: CAMERA'S phil,pS -ruton wasdroger KASTEN BAKOVENS
_____^___________^^__a_B- ________________________________________ - - k 2warmtestanden Wil "~r^—— t__-._a.fflSßT§r I IK P^*" SCHOTEL" \\__f /^ van / 599.00 voor: 379.00 f^ "">__-*. /Z $ jÈfr w > TEFAL barbecue

_____ "SS S«-___H|. ''" ANTENNES INDESIT reverserend lij ' déFV van. 185.00voor: HS-g
F^^^^"^ Si - , AKAI VHS recorder VS 66 W NU MEER /^"""PN ÊWfivV^rrW^'l■S'PP' _______________________ *>■ llwZ_____- Zl__T^^^ "^^f^ MOULINEX mini-oven 679.2lf PIP-4DX koppen-super still KIJKGENOT i / ' \ IjlP] Htl '' '^ rui van / 699.00 v00r:.... 59900 ■_____■___■ * van M 29.00 voor: 89.0«
■gt^^^Kfl' van/1699.00 voor: 1199.00 u,j/---^'^ TH^^[l____3iMOy PHILIPS-RUTON AWC3s7luxe BOSCH stofzuiaer 1000w»h PHILIPS grill-bakoven HD 4450

I '„^n^,, "TTI VERONIQUE,/JC N A W»' ïfKM) van / 699.00 voor: 499.00 ""^ lJ*--*- van / 339.00 voor: 269.0»
f-| ■ VHSVIDEOREC.4-Bu. met LCD " ' I \ \ /f "^^^^HÏIlflf"Q___r ï.nfwnn"r ,mm■ van/1399.00 voor: 799.00 "TL plus etc. / 1 \\s//J PHILIPS - SONY - SHARP - INDESIT D 1000 RE reverserend , L—y=j\ IHUCOII | van / 359.00 voor: 199.00| PH |LIPS Gourmet-set HD 4336

SONY WALKMAN WMB 12 PHi)^P'STONA N,EU*"' W X&&f W^Xl' '^ ' vTATsTÖ XJ=======Xj PHILIPS-RUTONcomp.ee. **" / 135.00 voor: 99.J
mcl hoofdtelefoorr van / 1099.00 voor: 869.00 _^^^ %_>"^^r PANASONIC uü van / 199.00 OP =OP 149.00 | _*
" >»-«*»: 59.00 ".'''..^OO ALLECAMERA'S JSÏSXS"""»-* INDESIT SF 115 1201. **** I "" ""a. 00 WAFELIJZERS

PHILIPS VHS VR 6180 OP=OP AMSTRAD Astra ontvangst 10% KORTING > van / 1399.-voor:.. ...1145.00 van / 645.00 voor: 499.001 h"^^^^»» '- — s^.
YOKOWlHcomp.ee, SsVvHS me,"j££_ '"" ' "*** B"°° ' ■

'
■ MlELECondensorT372. b PH.L.PS-RUTON 130 1.* ** * vanaf 229.00 "^><2?van / 59.00 voor: 25.00 SONYSLV2SS VHS met afst.tod ~ /*A___II"BA van / 2099 00 OP -OP 1825 00 van / 729 00 OP =OP 499.00 MOULINEX topmodel 1000 W. ,^S*S^l___ÉP^ARISTONA TRMl3met hoofd- Ivoor: 1199.00 iniO.CCTC CAMERA van r 2099.00 OP-0P..1825.00

pH|L|ps.RUTON 225,„* „* van / 329.00 voor: 199.00 V&Z<-*W^**telefoon van/69-v00r:....35.00 TELEFUNKEN VHS " p AUUIU'dEIO /^ACCfTTE _*%■ __■*■%■__"■ |_#%|«__% van / 949 00 voor 799 00 NILFISK 1000W. NOORMAN V^Ss^r^_»t^
SONY WM 3000'toste test' met afstand bediening OP -0^ Tx ~, x CASSETTE CENTRIFUGES ZANUSSI Z 9210 van / 599.00 OP =OP 399.00
van / 119.00voo^o?.. 75.00 """£"-£«»M \'? PDM EC 30 NU: 9.95 (-fD^ «oTÏÏÏ* OP = <>l> MIELEstofzuiger 1200 Wat,0 JVC HRD 300 zeer goede test _, JLüüüüiHi^i, L ' ' S|— van / 899.00 voor: 685.00 van / 529.00 OP =OP 345.00 <$^=5_S

■%_.■_#*._«*. O.» _truD^.0_0r: 9" °° ïï -^iSSBB HL ■ w > "^ A AEGloooW.draaitop TEFAL wafelijzer 39716RADIO-CASS. stm
ps ■Hrï Hffwo INRUIILAKTII W ~ Jv 771 van /399.00 V00r: 269.00 M„«*.w.L_____ __■ _______ ___________ ___>. __■ _____ penectstm LAjIBSHfi W] imiVlliMM IS f AAC van / 139 00 voor- 97 (<RECORDER van' 13990° V00r: 10750° I I^PPS^! LUIDSPREKERBOXEN l^S ©AS |van 39.00 voor 97J»

7..7. ... . JVCHRD 530 HiFi stereo Hfe i^i — f O K^* FORNUIZEN SCMEED TEFAL reversable wafels-tostlr-^DHJ4J_DS van / 2799.00 voor: 2158.00 EWy W^fflBJI - ■"WKnWIABW «VHEBK van / 179.00voor 139.01
BLAUPUNKT RTV 31S [beperkt] * V__-_> w APPARATEN TEFAL reversableK^^ van/ 1399.00 voor: 949.00 l^*> L =-J i«.^^^^a THOMAS 2.8 kg. inhoud wafels - tosti - pof

K ïSTUSI AKAI VS 425 NIEUW NIEUW! I SHARP audio-set CMNSIO 9_______S RVS trommel,
4
__t__M\\\L _f^S^T^^>^ _____-. van / 199.00voor: 149.01■ J£j van/1399.00 voor: 999.00 | van / 499.00 voor: 199.001 oerdegelijk duitsprodukt '^m_\mU*- JÊ>i\W\ S9k*ZZ^ Wt -La bij aankoop 3 cass. GRATIS! I ' van / 229 00 voor- 179.00 f TAIinSM

NEC N 9510 HiFi stereo OP =0P YOKO midi-set met boxen OP =OP
_.r.Mnr. .c _ ,„„„, W |f^jTP^-g|, \a%>gwEm É*A mJ^K^fm iV

PHILIPS-ARISTONA stereo van / 1899.00 voor: 1299.00 van / 449.00 voor: 199.00 £ W^^^^ "„7w'(ïiLT Pm'o« m Mmf ' 'OWnxexiXP Wf BORSTELS
radio cass. recorder nr. 2002 ITT VR 3968 stereo [beperkt] SAMSUNG met CD speler ■ MIE^E 3 5 ko 2800 .Dm Elektrisch met ooiader________________________________________________________________________

=JVCHRD32O PIONEER 2x30Watt met boxen luidsprekerset INRUILAKTIE !!! _ P ?„„"„„ p »___--«--^--i_______________--'

vnKO.p^T.p.n van/1399.00 voor: 899.00 van / 799.00 voor: 599.00 » ' |#ft p VACTE
van / 229.00voor: 179.00 BRAUND 3 oplaadbaar

,ifonn onn AKAI HiFi stereo VSA 99 PROFI PHILIPS met CD speleren boxen ■ KOELKASTEN k> ■——-'■ van' 109.00 voor: 79.»
van/119.00 voor: 69.00 „an /"q mvn_r _IQQ 00 van / 999.00 voor: 699.00 VAATWASSEDS iMnPQiT _^u._.c. oon i.r OWT^ BRAUN oral care centre OC 30
ARISTONA TR 1728 220V/batt. van / 3699.00 voor.

= op.3199.00 SONYXO 950 digitaal OP =OP VMM I ¥¥M©OEKO INDESIT koelkast 225 ltr. *-« van / 229.00voor: 189.»
van / 89.00 voor: 69.00 ■ van /1199.00 voor: 699.00 INDESIT vaatwasser „ö„ , yoonn .7^ «o nn HITACHI oplaadbaarmet etui j
SUPERTECH 0 1 luxe stereo wit X/IDEO AKAI 2x40 Watt NIEUW !! RVS binnenruimte van /aa.uu voor !_aa a_______________________________rt van / 229.00 OP =OP 98 00 DDAAnDAVI_f(
van / 199.00 voor: 135.00 wli_r_EW van / 1199.00 voor: 899.00 van / 999.00 voor: 699.00 "" GASFORNUIS K 5400 luxe DKvwl/DAR-\f«
ARISTONA TR 1889 met boxen CASSETTES SONY XO D 101 digitaal ■ PHILIPS ARG 724 koeler 240 ltr. van / 699.00 voor: 549.00 r-^. van / 279.00 voor: 169.00 MARquanTE 180 NU 695 van /1199.00 voor: 999.00 BOSCH luxe met aqua stop bo4h KTR°?^l V^nür ' ' PHILIPS 2kops HS 100 (T^^ *^lTELEFUNKEN PCR 66 2x3 Watt MARQUANT E 180 NU 6.95| p H,LIPS STM 480 2x40 Watt van / 1899.00 voor. 1245.00

"«
Xp *.«.

PELGRIM 605 luxe elektra van / 59.00 voor: 39.00 Ss=-
van / 199.00 voor: 169.00 " FTS6I/FA564/FCSB2/CD4BO/ BOSCH SPS 2102 3 progr van / 1199.00 OP= OP 835.00 _
SUPERTECH MRC 30 PHILIPS ElBO HG NU: 9.95 FP563/2L58385 van / 1199 00 voor 899 00 ZANUSSI Z 9165 R 165ltr. PELGRIM 425 gas-elektra en I . » -»_w .
HIGH POWER 3stuksf 27.00 van / 2799.00 voor: 1899.00 A EG FAV 430 RVS binnenwerk van / 699.00 voor: 520.00 luxe met vonkontsteking draaispit LADY * ~üö3óÖ_=^-
van / 399.00 voor: 199.00 PHILIPS E 240 HG NU: 12.95 JVCW3l met CD en boxen Tan /12^00 Toor 998 00 ATAG KVF 155 OP =OP van / 1529.00 OP =OP .1099.00 «uilfEH»
YOKO-MINI-SOUNDMIXER- 2stuks/25.00 van / 1599.00 voor: 1399.00 philipS RUTON 4 oroor van / 899.00 voor: 699.00 ATAG KFF 255keukenprinses SHAVEkS
van/199.00 voor: 59.95 - PH'VTS___^S 39° ,ne,-box2" „„ ' van 1199 0^99800 ■ ■ van / 1499.00 OP =OP .1085.00 /I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^**\ van / 1299.00 voor: 999.00 van r maa.uu voor aso.uu

________.___________^___^^_^^_^^^ ÉmZZ s-~~~ZZZ~*^Zt\ *L
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het concert of via een walkman
ongeveer na zeven tot tien jaar
bij acht procent van de luiste-
raars een slechter gehoor. De
muzikanten zelf lopen een groter
risico: twintig procent krijgt na
die periode problemen met het
verstaan van spraak in het dage-
lijks leven.

Dat blijkt uit een onderzoek van
het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Gezondheidszorg
TNO dat op verzoek van de Ge-
zondheidsraad is gedaan. De re-

sultaten zijn gisteren bekend ge-
maakt.
Behalve door popmuziekkan het
gehoor van jonge mensen ook
schade oplopen door bromfiet-

Voor motorrijders geldt hetzelf-
de. Van de intensieve rijders (ge-
middeld twaalf uur per week op
de motor en dat jarenlang)krijgt
eenvijfde een slechter gehoor.
Dat is bij èèn procent van de
bromfietsers het geval.

sen en motoren. Dat zijn allemaal
factoren waar vroegere genera-
ties weinig mee te maken had-
den. Volgens de onderzoekster
geeft popmuziek in de disco, bij

Stijgend aantal van 22.000 jongeren per jaar

Slechter gehoor
door popmuziek

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Per jaar komen er
ongeveer 14.000 Nederlandse
jongerenbij die minder goed ho-
ren dan normaal door jarenlang
bezoek aan popconcerten, disco-
theken en het luisteren naar pop-
muziek met een koptelefoon. Het
zelf optreden in een popgroep
voegt aan die groep jaarlijks nog
eens 8.000 jongerentoe. '

gebied worden de dupe van het-
zelfde afschuifsysteem. De plas-
ticverwerkende industrie ver-
wijst hen naar de provincie, de
provincie naar het Rijk en de mi-
nister maar herhalen dat de ver-
vuiler moet betalen.

Verder staan we stil bij de em-
bryotransplantatie en het gema-
nipuleer met genen, waardooi
eerdaags varkens gaan blaffen".

„Ik heb er zon moeite mee.
Ik weet niet hoe het komt hoor.
Ik heb er zon moeite mee.
Misschien ben ik er te stom voor;
speelt de leeftijd mee
of ben ik een domoor.
Niet met de fanfare mee!
Ik draai om hoor",
zo repeteert de zingende dieren-
arts voor de katten des huizes.Rinus Rasenberg over de jaren tachtig bij AVRO en NCRV

'Zingende
dierenarts'
blikt terug

door jan van lieshout
ROERMOND - Op 20 de-
cember treedthij op voor de
AVRO, op 1 januarivoor de
NCRV. Voor de AVRO doet
hij dat met Gerrit Braks, de
minister van landbouw, na-
tuurbeheer en visserij; voor
de NCRV met Legien
Kromkamp, de presentatri-
ce van het programma
„Boer en Tuinder". In beide
radioprogramma's blikt de
zingende dierenarts terug
op de turbulente jaren 80.

'Rescue 911':
nieuwe serie

bij Veronique
HILVERSUM - Onder het
niotto 'spanning en sensatie'brengt RTL Veronique vanaf
vandaag (donderdag) om21.20 uur een nieuwe serie opde buis: 'Rescue 911. Drama-
tische ongelukken, weerlozeslachtoffers, voor-de-duvel-
niet-bang-zijn"de helden enJjun daden, en - God zij dank-happy endings' lijken goede
lr»grediënten om deze serietot een succes te maken. Inde Verenigde Staten is zij dat
jnmiddels geworden.Rescue 911' (de titel verwijstnaar het in de Verenigde Sta-
ten algemeen geldende
«armnummer 'nine one one')
Js een produktie van ArnoldShapiro Productions in sa-
menwerking met CBS Enter-tainment Productions. De
makers hebben zich bediendvan twee verschillende soor-ten beeldmateriaal: origineleopnamen van ware gebeurte-
nissen, en in scène gezettebeelden om het verhaal te
completeren.
Elke aflevering van veertig
minuten telt vijf gebeurtenis-sen. In de eerste aflevering
kunnen de kijkers genietenvan onder meer het verhaalyan Eddie Barnett, een 14Jaar oude board-skater die in

bijna leeg afvoerkanaal
onderuit gaat en door eenPlotseling opkomende water-stroom wordt meegesleurd.
Het ongeluk is achteraf ge-'
"Imd, de beelden van zijn
redding door moedige brand-
weerlieden, ,die hun leven
daagden om dat van het jon-
Setje te redden, zijn authen-tiek.
°ok de beelden van het 'ware
verhaal' rond Debbie Wil-nams zijn grotendeels origi-
neel. De parachutiste raaktebewusteloos toen zij in een
Poging met mede-springerseen figuur te vormen tegen

ander botste. Gelukkig
dat de instructeur tien secon-den voor 'touch-down' haar
Parachute kon openen.
f->e combinatie van auten-tnieke beelden en gedramati-
seerde beelden heeft in de'S, waar de serie sinds sep-
tember wordt uitgezonden,t°t discussie geleid. Niet al-tn'd 20u namelijk duidelijk
Sernaakt worden dat het ver-baal deels gedramatiseerd is.
Veronique's televisiedirec-

Ruud Hendriks ver-gaarde desgevraagd dat de°mroepster dit nadrukkelijk
onder de aandacht van de kij-kers Zal brengen.

Rinus Rasenberg bleef de voor-
bije tien jaar wie hij was: een
boerenzoon uit de Brabantse pol-
ders die na zijn militaire dienst in
Utrecht diergeneeskunde stu-
deerde, in Roermond de praktijk
overnam van een dierenarts die
een rustiger baan op het slacht-
huis had gevonden en die vele

jaren 80 uitkwam, is meer anek-
dotisch, het boek „Van boeren
moet je houden", dat aan het
eind van de jaren 80 verscheen,
sterk autobiografisch.
Van zijn beste liederen zijn vier
langspeelplaten gemaakt. De ba-
ten van „Hoepels van vuur", zijn
laatste plaat, gaan naar Amnesty
International. De opbrengst van
zijn eerste plaat had hij reeds
voor deze organisatie willen be-
stemmen, maar zijn uitgever
vond dat dat niet kon. Malawi
was er toen goed mee.

Eerste CD
In 1990 komt zijn eerste cd-tje
uit. De werktitel is „Wat zit er in
je vuilniszak". Het was ook het
Leitmotiv van een symposium
datop 11 november in de Oranje-
rie inRoermond werd gehouden.
Rinus Rasenberg werd toen 50.
Vrienden, onder wie vredesacti-
vist Co van Melle en Kees Schel-
ling, de oud-voorzitter van de
Voedingsbond FNV, belichtten
de scheefgroei in hun beroep.
Rinus doet dat al jaren. Hij giet
zyn kritiek in een uitgebalan-
ceerd lied dat tot gewetenson-
derzoek noopt.

ven laten afpakken! Dat was
voor mij dé gebeurtenis van
1989".

" De belangrijkste gebeurtenis
van 1989?

praktijk beschreef en bezong.
Het boek „Grote Dieren, kleine
mensen", dat in het begin van de „Dat Kok in het kabinet kwam.

De terugkeer van de P.v.d.A. in
de regering is een zege voor de
politiek. Ik hoop dat de rooms-
rode-coalitie de kloof tussen arm
en rijk weet te versmallen".

# Wat was in Limburg de ge
beurtenis van het jaar?

„De preek van Van der Valk tij-
dens de Hubertusmis in het
MECC in Maastricht. Dat hij Gij-
sen publiekelijk heeft durven te-
rechtwijzen en de consequenties
van zijn kritiek op diens beleid
aanvaardt. Hij zou door mijn lied
„O beste, brave herder" wel geïn-
spireerd kunnen zijn".

Smit-Kroes. Dat ze na 20 jaar be-
wust het roer heeft omgegooid
en strijdend is ten onder gegaan.
Daarmee heeft ze een daad van
betekenis gesteld.

Verder heb ik een grote bewon-
dering voor Tina Turner. Dat ze
op haar vijftigste nog zon elan
ten toon spreidt.

En voor Wolf Biermann, voor
wie in Oost-Duitsland geen
plaats meer was, nadat hij in
West-Duitsland zijn stem tegen
het Oostduitse regime had verhe-
ven. Terug in het Oosten legt hij
in een lied de armoede van de
rijkdom van het Westen bloot.

Zonder negatief te willen zijn
moet ook mij van het hart dat
onze jeugd een verloren genera-
tie is. Jongeren zetten zich ner-
gens meer tegen af. Gewoon om-
dat er niets meer is om zich tegen
af te zetten. Ze hebben het ge-
woon goed. Rijschoolhouders
kunnen het niet bijhouden.
ledereen rijdt auto en dat gaat
maar door".

" De agrarische actualiteit.

„In het programma van Legien
'Kromkamp laat ik in ieder geval
de akkerbouwers in Den Haag
op vakantie gaan.

Ook de dioxine-affaire krijgt
onze aandacht. De melkveehou-
ders in het Rijnmondgebied er-
varen hetzelfde wat boer Van
Dijk uit Venray voelde, toen
diens koeien kapot gingen, nadat
ze op gifgronden hadden ge-
graasd. Niemand kon het ver-
band weerleggen. Toch heeft
boer Van Dijk nooit gelijk gekre-
gen. De boeren in het Rijnmond-

„O beste, brave herder,
jij speelt de grote baas;
jij loopt onbuigzaam verder
een weg terug helaas.
Je hebt prikkeldraad gespannen
rond de kudde op de hei;
menig schaapjereeds verbannen
dat hoort er niet meer bij",
zong Rinus Rasenberg weleer.
„Je moet liefde preken. Niet met
dogma's je gelijk halen. Als
ouders hun kinderen a la Gijsen
zouden opvoeden, liepen ze weg.
Ouders moeten met liefde opvoe-
den".

" Voor de
eerste maal in
Nederland, op
27 januari in
deRodahal
van Kerkrade,
het volledige
gezelschap van
het Marinekooi
van de Zwarte
Zee uit de
Sovjet Unie.

" De man of vrouw van het
jaar?

„Dat ik erover moet nadenken
bewijst dat er in mijn denken iets
fundamenteel fout zit. Maar ik
heb een diep respect voor Neelie

" Rinus Rasenberg: ,Mijn
expressiemiddel is het lied".

" Ook op Braks heeft hij een
nieuw lied gemaakt. Het ref-
rein:

„Braks is misschien niet zo po-
pulair.
Hij doet het met verve en met
flair.
Hij blijft voor mij het grote licht,
al druipt soms de twijfel van zijn
gezicht".

" Een Oudejaarsconference a
la Wim Kan moet men van
Rinus Rasenberg niet ver-
wachten.

„Mijn expressiemiddel is het
lied. Kan's kracht was het ge-
sproken woord. Wat Kan kon,
kon geen ander. Het is onzin om
hem naar zijn laatste optreden te
beoordelen. Cruyff beoordeel je
ook op diens glorietijd.
Seth Gaaikema spreekt mij niet
aan. Hij is een tekstschrijver. Je
zou eens moeten zien wat André
van Duin van diens teksten zou
maken. Van Duin is een perfor-
mer van hier tot ginder; een van
de beteren in de wereld. Als die
naar Amerika ging! Hij koos ech-
ter voor het Nederlandse pu-
bliek.
Dat is het! Bewust durven kie-
zen. Daarom ook beperk ik mijn
optredens tot een auditorium
met een agrarische achtergrond.
In die middens pakken mijn
woorden het best. Zeker twee-
maal per dag word ik gebeld. Ik
heb echter een praktijk. Daarom
treed ik in principe maar één
keer per week op. Nog altijd met
evenveel plezier als in mijn stu-
dententijd in een kelder aan de
Oude Gracht in Utrecht, waar
ook eens Herman van Veen en
Thijs Wöltgens optraden".

" Welke in Nederland?
„Ontegenzeglijk is dat de GroteOmwenteling in Oost-Europa.
De straat op durven gaan! Niet
nog eens 10 of 15 jaar van de le-

KINDERFILMS:

THEO EN THEA EN HETTENENKAASIMPERIUM
Nederland 1989. Regie: Met:
Theo en Thea, Adèle Bloemen-
daal, Marco Bakker e.a. In: 115
Heerlen, Cinema-Palace Maas-
tricht en Royaline Roermond.
Theo en Thea, wereldberoemd in
heel Nederland, willen een film
maken over Sneeuwwitje en de
zeven dwergen, maar er gaat van
alles mis. Naast dit filmavontuur
beleven ze nog een ander, heel
spannend avontuur.

van j^RADE- Het Marinekoor
ouriJ. 6,Zwarte Zee - één van de"oste koren van de Sovjet Unie
W °p,zaterdag 27 januari in de
avonrf ~ van Kerkrade eenjondvullende show verzorgen.
lenHPr? minente tachtig leden tel-
orkZ. 0r zorgt dan met eigen
serpL zanSers. dansers en dan-
nrJ^sen voor een Nederlandse
ste niler,e omdat het voor de eer-
in nn

, ln, haar s°-Jarig bestaan°ns land optreedt.

lod£fbb5s vart Russische me-
<*enTrt ' "u 6n Zang zullen tij-
WaïnnT,e show van het uit Se-
k wpool afkomstige Marine-
from0cVfneens worden gecon-
sielrp ■ . met m°derne en klas-je instrumenten.

grachttheaterKerkrade
Een meeslepend, en soms verbij-
sterend epos dat zich afspeelt in
de jaren dertig op het Chinese
platteland en dat is verfilmd in
een stijl die grondig afrekent met
allesjablonen van de traditionele
Chinese cinema.

Roxy Geleen.
Op de drempel van een nieuw
jaar redden de Ghostbusters de
baby van Sigourney Weaver uit
de handen van een wrede geest,
die de kleine nodig heeft om in
een neiuw lichaam op aarde te-
rug te komen.

fman, Rijk de Gooijer, Viviane
deMuynck en Pierre Bokma. In:
H5Heerlen en Cinema-Palace
Maastricht.
Verfilming van Gerard Reve's
gelijknamige roman uit 1947.
Frits van Egters maakt zich
moeizaam los uit het bekrompen
ouderlijk milieu.

BLUEBERRY HILL
Regie: Robbe de Hert. Met: Mi
chael Paf, Babette van Veen e.a
In: Lumière Maastricht.
Robin (Robbe) de Hert en zijn
klasgenoten komen onder druk
van de omstandigheden in op-
stand tegen de benauwde sfeei
en de reli-fascistoïde onderdruk-
king op school en thuis. Deze
autobiografische sfeertekening
van Vlaanderen in de jaren '50 is
met veeHiefde gefilmd.

andere gaan haar dromen in rook
op. Ze trekt naar de stad en
pleegt overvallen om te overle-
ven.

K-9
V.S. 1988. Regie: Rod Daniel.
Met: James Belushi, Jerry Lee
e.a. In: H5Heerlen en Studio
Anders Geleen.
Cynische politiethriller met Be-
lushi als wilde inspecteur van de
narcoticabrigade die dankzij zijn
partner Jerry Lee (een duitse
herder) een grote drugshande-
laar achter tralies krijgt.

door Gemma Wildenberg

SEA OF LOVE
V.S. 1989.Regie: Harold Becker.
Met: Al Pacino, John Goodman
e.a. In: Mabi Maastricht.
Twee Newyorkse politiemannen
moeten op zoek naar een bizarre
moordenaar die het gemunt
heeft op mannen die een contac-
tadvertentie plaatsen. De actie
dieze op touw zetten is even sim-
pel als ongewoon: ze plaatsen
zelfeen advertentie.

nipt Marinekoor was totnutoe
E

pt alleen op tournee in Oost-
GrP3. maar ook in landen als
b,Z>?l Brittanië, België, Grieken-stri ' ?ortugal. Frankrijk, Zwit-mand en in West-Duitsland.

Krishna, een tienjarige jongen
werkt in een rondreizend circus
maar wordt op een gegeven mo-
ment aan zijn lot overgelaten.
Hem rest niets anders dan in
Bombay aan de slag te gaan en te
proberen 500 rupies te sparenom
terug naar huis te kunnen gaan.

India 1988. Regie: Mira Nair.
Met: Shafiq Syed, Raghubir
Yadad Aneeta Kanwar e.a. In:
Sirkel Sittard

SALAAM BOMBAY

JÜNGLEBOOK
In: H 5Heerlen, Mabi
Maastricht

PLATVOET EN ZIJN
VRIENDJES
In: H5Heerlen en Cine-
ma-Palace Maastricht.

BACH EN BROCCOLI
In: Kinderfilmhuis Zoem
Maastricht.

V.S. 1989. Regie: James Came-
ron. Met: Ed Harris, Mary Eliza-
beth Mastrantonio e.a. In: Rivo-
li Heerlen, Mabi Maastricht en
Forum Sittard

THE ABYSS

Science-fiction over een onder-
zees booreiland dat bij een or-kaan in een diepe spelonk in dezeebodem verdwijnt. In die spe-lonk bevindt zich iets zeer mys-terieus!

Indiana Jones onderneemt met
zijn vader een zoektocht naar de
Heilige Graal. Omdat er aan de
Graal een belofte van eeuwig le-
ven verbonden is, zien de Nazi's
er ook wel wat in voor hun Dui-
zendjarige Rijk.

INDIANA JONES AND THELAST CRUSADE
Regie: Steven Spielberg. Met:
Harrison Ford, Scan Connery,
Alison Doody e.a. In: Cinema-
Palace Maastricht, Autokino
Schaesberg en Royal-Micro-
royal Echt.

e oorverkoop van kaarten (30, 35
hMiB-gulden) aan de kassa vanei Wyngrachttheater in Kerkra-
-1 i eiP de kantoren van hetJ-imburgs Dagblad (daar krijgt'en vijf gulden reductie op ver-ton van de Vriendenpas).

HET RODE KORENVELD
China 1987. Regie: Zhang
Yimou. Met: Gong Li, JiangWeng, Teng Rujun e.a. In: Wijn-

GHOSTBEUSTERS 2
V.S. 1989.Regie: Harold Becker.
Met: Bill Murray, Dan Aykroyd,
Sigourney Weaver e.a. In: Royal
Heerlen, Mabi Maastricht en

FAMILY VIEWING
Canada 1987. Regie: Atom
Egoyan. Met: David Hemblen,
Aidan Tierney, Gabriëlle Rosé
e.a. In: De Spiegel Heerlen en
Filmhuis Sittard.
Een jongen probeert tevergeefs
de oude videobanden te redden
waarop zijn moeder te zien is en
die zijn vader gebruikt om de
seksspelletjes met zijn vriendin
op te nemen. Als hem dat niet
lukt besluit hij zijn grootmoeder
te ontvoeren uit het verzorgings-
tehuis en samen met haar en haar
dochter een nieuwe familie te
stichten.

Nederland 1989.Regie: Ben Ver-
bong. Met: Monique van de Ven,
Marion van Thijn e.a. In: H5
Heerlen en Cinema-Palace
Maastricht.
Een caissière in een supermarkt
is zwanger geraaktvan een neger
die op een Amerikaanse basis ge-
legerd is. Van de ene dag op de

DE KASSIERE

Nederland 1989. Regie: Rudolf
van den Berg. Met: Thom Hof-

DE AVONDEN
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VOOR WIE TOCH AL |

VAN PLAN WAS

OM NA 1 JANUARI 1990
__«__■___________.-

EEN NIEUWE AUTO TE KOPEN,
OGfWWKmQm

KAN TOYOTA

VERSCHILLENDE REDENEN NOEMEN
VQWwmW@W ,

OM NOG DIT JAAR
EVEN LANGS TE KOMEN

Een hele goedereden is hetprijsverschil met vol-
gend jaar. Want daar valt dit jaar nog prima met
Toyota over tepraten. Bovendien is Toyota nu toch in
kerststemming, dus een gul gebaar zit er deze dagen
altijd in.

Dan komt Toyota het volgend jaarmet denieuwe
adembenemende Celica, de nieuwe geperfectioneerde
Hi-Ace bestelwagen en een geheel nieuwe lifestyle
auto: de4-Runner. De Toyota-dealerkan u daaralvast
enige voorinformatie over geven.

En danzijn er nogredenen op te noemen zoals de
nieuwe 3 jaargarantie, dealomgeprezen betrouwbaar-
heid.... öf zelfs hetkopje koffie. Hoe danook, u bent zelfs j
zonder reden van harte welkom. " j

*
_<__' " IMPORTEUR LOUWMAN4PAROUIBV . STEURWEG 8. 4941 VR RAAMSOONKSVEER TEL 01621-85.00 ALLE TOYOTAS HEBBEN 3 JAAR GARANTIE EN 6 JAAR CARROSSERIE TAVrtTi lARPN RFTFR

GARANTIE CONEORM ONZE BEPALINGEN. VRAAG UWDEALER/AGENT. PRIJZEN INCL BTW. EXCL AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. IVIVIf- J..-1-.11 UI- I U».

t_EYTHUYSEN - AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTS B.V. - Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728. OIRSBEEK -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -Provincialeweg Zuid 91 -]el. 04492-1814 "POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. -Roermondseweg 16A-Tel. 04742-2444 .LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -janstraat 129 - Tel 045-318888 . MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V. - Molensingel 11 - Tel. 043-616900 . SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ -"alkenburgerweg 133- Tel 04459-1258 . SITTARD -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 04490-21000. SUSTEREN - 'AUTOM.BEDRIJF
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PRINSES BEATRD^^fNDS
Beschermvrouwe H.M. de Koningin 5 *
Nationaal Fonds ter bestrijding van ondermeer: polio,
spasticiteit, multiple sclerose, spierziekten, ziekte van
Huntington, ziekte van Parkinson. w^mTachtigduizend

motorisch
gehandicapten

hebben uw hulp nodig

~ïw_s Postgiro 969
% 'gW®fc *- ■ BANKREKENING" 70.70.70.325

mm-W> i <* m*w*| I ____ K-7*Y -jLd

"Nu**»* " J

bij VINIFRANCE! "II

speciaalwj^l^tuopen. Wat dac u
ken \O% korting op de

\%WÊÊr
■ Annastraat 14. 04490-41221 I

Lingerie
je mag gezien worden in luxueuze lingerie van Hennes &
Mauritz. Neem bijvoorbeeld deze satijn zachte pyjama en beha.
In hetzelfde dessin is er ook een vlinderbroekje, tangaslip, bus-
tière en bodystocking. Je lievelingslingerie voor verbazend
vriendelijke prijzen! __

jM bI.A
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°P een I »■ %
champagnekled-fl fl
rige basis, of fl
rood bloem- I
dessin op een fl I
zwarte basis. fl fl
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HftflKtefe ,*#wS» )lll.S_____________________H üü

Extra lingerie aanbiedingen
Beha met kant 9>9°Kies uit grijs en staalblauw. Maten 70-75-80-858.
Bijpassend in de zelfde kleuren, in de rriaten S-M-L

Hemdje 6,90
en

Tangaslip 4>9^
Sportbeha 6,90
goed steuingevend model. Wit, maten 75-80-858 en C.

Katoenen slip 2,90
volop keus uit diverse modellen, maten en kleuren.

M
HENNES &MAURITZ

SVaroleastraat 14, Heerlen, tel. 045-716908.
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13.00 Rainbow.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Teil the truth.
15.15 Home and away.
15.35 Children's SSVC. The Ridd-

lers.
16.00 Creepy Crawlies.
16.10 Yogi's Treasure Hunt.
16.35 Hartbeat.
17.00 Count Duckula.
17.25 Countdown.
17.50 Look Stranger.
18.15 Emmerdale Farm.
18.40 News and weather.
18.55 Scène here.
19.15 Wheel of fortune.
19.45 First of the summer wine.
20.15 The Bill. Afl. Greig versus Tay-

lor.
20.35 In sickness and in health.
22.00 News and weather report.
22.30 The Paradise Club.
23.25-23.50 Film '89.

Eurosport

(ADVERTENTIE)

Giro
55055
Astma Fonds l

111111111111111111111111111111111111111111111111111l
(ADVERTENTIE)

iLDETOPi

I'VAN DEZE WEEK l

..AST*»» -i J!li#-__St

THE CHRISTMAS HITCOLLECTION
VOL 1. Met o.a. Kersthits van: Eagles, -Bros, Band Aid, Pretenders.

DEZE WEEK 35i

THE CHRISTMAS HIT COLLECTION
VOL 2. Met oz:. Kersthits van: Wham,
ABBA, Princa Chris Rea. OE95
DEZE WEEK 00.

ROLLING STONES "Rewind" Alle
grote successen uit de jaren '70
op deze CD. OC
VOORMAAR éCO. m

M uoGEunnc
DaarkunJenietomheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
10.00-10.30 Kijk als je tekent. Les 4.
11.00 Tjo San. Les 4.
11.30-12.00 Boeken-kastje-kijken.

les 2.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Waslijn. Programma over de

Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

lOS
18.15 Identiteitsontwikkeling. Dis-

cussieprogramma met Islamitische
jongeren, deel 2.

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

gramma.
19.10 In de schaduw van de steen.

6-delige Schotse jeugdserie. Afl. 5.
Elisabeth is jaloers ommdat Torn nu
ook zeilles krijgt van Steve. Zij pro-
beert hun gezamenlijke tochtje nu te
saboteren.

19.35 Vogels kijken. Natuurfilmserie.
Afl.: Vogels in onze tuin.

20.00 Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.

Presentatie: Leonie Jansen en Philip
Freriks.

21.03 De bezetting. 21-delige docu-
mentaireserie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO 11. Afl. 1: De Duitse invasie.
Presentatie: Pier Tania.

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

TELEAC
22.45 Spaans voor beginners. Por

favor. Les 13.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow. Licht

informatief ontbijtprogramma met om
7.50 uur een tekenfilm.

09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Hei Elei Kuckelei.
12.15 Veronique Classique.
13.00 Bonjour les clips.
14.00 Fashion.
14.30 On the Edge of Tears. (herh).
16.00 Télékids. Met Dino-Riders.
16.30 Flipper. Avonturênserie.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer.

18.00 Journaal.
18.10 Countdown. Presentatie: Wes-

sel van Diepen.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Een frisse wind.
19.30 Hits uit Holland.
20.00 Niet te geloven.
20.30 Equalizer. Amerikaanse serie.

Afl.: Moeders jongen. Een moeder
van een tiener komt erachter dat haar
zoon in drugs dealt. Ze weet zich
geen raad en schakelt de Equalizer
in.

21.20 Rescue 911.
22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 War Zone. Amerikaanse film uit

1987 van Nathaniel Gutman. Don
Stevens, TV verslaggever, riskeert
dagelijkszijn leven om de rest van de
wereld op de hoogte te houden van
hetgeen zich afspeelt in het door oor-
log geteisterde Beiroet.

00.10 Journaal.
00.15 Dallas. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.05 Bonjour Les Clips.
02.00 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
Wijzigingen voorbehouden!

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ««AVRO Service Salon. Geva-
rieerd magazine. Presentatie: Aman-
da Spoel, Tineke de Groot en Simone
Wiegel.

17.00 Post. Corresppndentierubriek
voor kinderen. Presentatie: Birgit
Gantzert, met The real Ghostbusters,
tekenfilmserie. Afl.: Victor, de gelukki-
ge geest.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
18.00 ««Ontdek je plekje. Vandaag:

Schoonhoven, (herh.).
18-10 Wijnwereld. 8-delige cursus

over wijnen, afl. 5: Elzas, Duitsland,
Oostenrijk.

18.30 ««David, de kabouter. Teken-
filmserie naar het boek De Kabouter
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl. 12: Het lied van kaboutershima.

19.00 Growing pains. Amerikaanse
serie. Afl. 27: Dreamlover. Carol moet
van haar leraar Engels de populaire
footballspeler Bobby helpen met bij-
lessen. Zij vertelt nu aan iedereen dat
hun verhouding meer is dan alleen le-
ren.

19.25 Preferenties. Spelprogramma.
Presentatie: Bas Westerweel.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 100 Jaar K.N.V.B. Voetbal-

amusementsprogramma vanuit het
Nederlands Congresgebouw in Den
Haag. M.m.v. voetballers, André Ha-
zes, Gerard Joling,Lee Towers e.v.a.

22.10 De hoogste versnelling. Ma-
gazine over auto's en autosport.

22.35 Van de rug af gezien. Program-
ma waarin door een schrijfvaardig pa-
nel wordt gestoeid, gespeeld met en
nagedacht over de Nederlandse taal.

23.11-23.16 Journaal.

23.25 Kultur im Gesprach. Zukunfst-
gesprache, diesseits derApokalypse.
Perspektiven einer Ökologische Er-
neuerung, gesprek met Rudolf Bahro.

00.22-00.27 Laatste nieuws.

De keizer is onder de indruk van hun
krijgskunst en heeft nog een ander
klusje voor het duo.

21.28 West 3 aktuell.
21.45 Lander-Menschen-Aben-

teuer: Documentaire over het Caribi-
sche eiland Saint Lucia 10 jaarna de
onafhankelijkheid.

22.30 Chateauvallon. 26-delige Fran-
se serie. Afl. 10, met Pierre Hatet,
Georges Marehal, Luc Merenda e.a.

fenmelodieën.3-37 De Smurfen. Tekenfilmserie.Afl.: Cowboy Smurf. (herh.).900 Journaal.
'9-24 ««De baas in huis?. Ameri-kaanse comedyserie. Afl.: Met een9'as in de hand... Tijdens een feestjedrinkt Samantha voor het eerst bier,en wordt tenslotte ladderzat thuisbe-
zorgd.--47 Rode wangen. Herman van
Veen gaat met 12 kinderen naar Het'and van ooit, kasteelpark tussen Dru-
"en en Vlijmen.

(TT)Zeg 'ns AAA. Nederlandse
comedyserie. Afl.: Nee. Hans eist van

dat zij weer eens op tijd thuis-komt. Hierdoor weigert zij echter eenvriendin van Hans mee te laten eten.
ö44 Wereldwijs. Spelprogramma.presentatie: Robert ten Brink.
'■58 Achter het nieuws. Actualitei-tenrubriek.

g-30 Journaal.**-42 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Verslaafd? Rosé
aakt verslaafd aan pijnstillers, en derest van dedames probeert haar daar

23 nna' te helPen-"o7 Impact. De duizendpoot, docu-

NOS
'3.00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.;vara
Ifs-35 " «Thuis in de dierentuin.Australische serie. Afl. 24: Mavis en

°e apen. Mitch heeft problemen meteén van de apen, tot hij hulp krijgt van
lemand, waarvan hij het nooit had
verwacht.

'7.01 Neighbours. Australische serie.Simon Walters helpt Scott van de wal. In de sloot. Max gaat toch naar Sha-
', nes bruiloft en Eileen heeft ondertus-sen een nieuwe aanbidder.
£30 Journaal.''"40 Rapido. Popmagazine.
"8.04 VARA's kindermenu: De avon-
duren van Teddy Ruxpin.'8.26 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Die-

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 Trans World Sport.
11.00 European Curling Cham-

pionships.
12.00 World Cup Football.
14.00 Swimming Cup.
15.00 Badminton World Cup.
16.00 European Curling Cham-
pionships.

17.00 Luge World Cup.
18.00 Swimming Cup.
19.00 Mobil Motor Sport News.
19.30 Surfer Magazine.
20.00 Badminton World Cup.
21.00 Handball World Champions-

hips.
22.00 European Curling Cham-

pionships.
23.00-01.00 European Basketball.

Super Channel

" Willem Duys presenteert
het voetbalgala '100 jaar
K.N.V.B. (Nederland 2 -
20.29 uur.)

06.00 Hallo Europa, Guten Morgen
Deutschland. Ontbijtshow.

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

10.05 Der Preis istheiss. Spelshow.
(herh.).

10.35 Télé-Boutique. (herh).
11.00 Das sündige Dorf. Speelfilm,

(herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Schauspielereien. Korte Oost-

Duitse verhalen. Afl.: Die Anmache.
15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Zwielichtiger Zwil-
ling.

16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Terror am Times Square. Norman
Abrams, eigenaar van een amuse-
mentshal, wordt door de mafia afge-
perst. Als hij niet betaald, is het leven
van zijn dochter in gevaar. Hij roept
de hulp in van Banner.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

17.45 Menschenkinder helft den
Kindern.

17.55 RTLaktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl. Die
letzte Probe.

18.45 RTLaktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Inrys
grosser Coup.

20.15 Pazifik Geschwader 214. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Invasion.

21.10 Gefangene des Universums.
Engelse speelfilm uit 1983 van Terry
Marcel, met Richard Haten, Kay
Lenz, John Saxon e.a.

22.45 RTLaktuell.
22.55 Bleigewitter. Italiaans Spaanse

speelfilm uit 1970 van Leon Klimovs-
ky, met Guy Madison, Richard Harri-
son, Thomas Moore e.a.

00.20 Pazifik-Gechwader 214. Ame-
rikaanse serie. (herh.).

01.05 Staranwalte, Tricks, Prozes-
se. L.A. Law, Amerikaanse serie,
(herh.).

01.50-01.55 Betthupferl.

Duitsland 1

is er aan verdachten geen gebrek.
Commissaris Brinkmann tast in het
duister, tot één van de verdachten
verdwijnt.

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

20.30 Kaum zu glauben. Showpro-
gramma gepresenteerd door Pit Wey-
rich. M.m.v. Dagmar Berghoff en Tho-
mas Fritsch.

21.00 Wie wurden Sic entscheiden?
Serie gedramatiseerde rechtszaken.
Vandaag: Ende einer Ehe.

21.45 Heute-journal.
22.10 Was nun? Vragen aan een pro-

minente politicus door Klaus Bresser,
Klaus-Peter Siegloch en een nog on-
bekende gast.

23.10 Zeugen des Jahrhunderts.
Karl Carstens in gesprek met Fritz
Schenk.

00.25-00.30 Heute.

. "Michaela May en Wemer Rom in de serie 'Wie wurden sic
entscheiden?' (Duitsland 2 - 21.00 uur.)

07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
14.30 Hotline.
15.30 Profile.
16.30 On The Air.
18.30 Nino Firetto.
19.30 Time Warp.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Flying Down to Rio. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1933 van Thorn-
ton Freeland. De zorgen en de triom-
fen van een dansband op toernee.

22.00 World News and Goodyear
Weather. Gevolgd door Korean Air
Golf Tournament Update.

22.15 Europa Cinema Special. Ver-
slag van dit filmfestival.

22.45 Paris Holiday. Amerikaanse
speelfilm uit 1958 van Gerd Oswald.
Een man probeert in Frankrijk een
nieuwfilmscenario te kopen. Hij raakt
daardoor betrokken bij een bende
valsmunters.

00.45 World News and Goodyear
Weather.

00.55 The Mix.
01.20 Time Warp.
02.00-06.00 Italiaanse programma's

van Rete Mia.Duitsland 3 West
MTV Europe

Alle programma's in stereo
07.00 VJ Kristiane Backer.
10.30 Rewind '84.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ kristiane Backer.
14.00 VJ Marcel Vanthilt.
16.00 3 From 1 at 4.
16.15 VJ Marcel Vanthilt.
18.00 Remote Control.
18.30 Club MTV.
19.00 VJ Ray Cokes.
21.00 The Big Picture.
21.30 Headbangers Ball.
23.00 Rewind '85.
00.30 Maiken Wexo.
02.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

radio

06.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
SAT.I BLICK. 08.35 General Hospital.
Afl. Moonlight Serenade. Amerikaanse
familieserie. 09.20 Teletip Gesundheit.
Aansl. Ihr Horoskop. 09.30 Program-
ma-overzicht. 09.35 Nachbarn. Austra-
lische familieserie. Afl. Ein'zweiter An-
lauf. 10.00 SAT.I BLICK 10.05 SAT. 1
Teleshop. 10.30 Nimm, was du kriegen
kannst. Amerikaanse actiefilm uit 1936
van Howard Hawks. Aansl. tekenfilm.
12.15 Teletip Markt. 12.30 Glücksrad.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Perrine. Japanse te-
kenfilmserie. Afl. Berufskonkurrenz.
14.30 Teletip Koehen. Aansl. Teletip
Backen en Horoskop. 14.40 General
Hospital. Australische familieserie. Afl.
Aufregungen. 15.30 SAT.I Teleshop.
15.55 Der Goldene Schuß. 16.06 Rau-
chende Colts. Amerikaanse westernse-
rie van JamesLandis. Afl. Eine Falie für
Neely. 17.00 SAT.I 81ick.17.10 Nach-
barn. Australische familieserie van
Mark Joffe. Afl. Ein gelungener Abend.
17.35 Teletip Reise. 17.45 Program-
maoverzicht. 17.50 Berrengers. Ameri-
kaanse familieserie van PhilipLeucock.
Afl. Liebesnacht mit Folgen. 18.45
SAT.I BLICK 19.00 Glücksrad. 19.30
Trapper John, M.D. Afl. Trappers apar-
te Oberschwester. Amerikaanse serie
van Seymour Robbie. 20.25 SAT.I
Wetter. 20.30 Edelweiß. Uitreiking van
de EdelweiB-prijs aan de vertolkers en
componisten van volksmuziek in vanuit

09.00 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD/ZDF.

13.45 Auf Stippvisite bei Mitmen-
schen. Siedler in Santa Fé. (herh.).

14.15 ""Faszination Musik. Robert
Schumann-Zyklus Symfonie nr. 2 in
C, opus 61, van Schumann.

15.05 Tierportrat. Holzbaumeister.
15.15 Mensch Bachmann. Geschich-
ten urn vier Töchter und einen Vater.
Afl.: Besuch bei Onkel Raoul.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Indian River. Bei den Forest
Rangers in Kanada, serie. Afl.: Der
weisse Biber.

16.25 Logo.
16.35 Indian River.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine.
17.45 Zwei Münchner in Hamburg.

Duitse serie. Afl.: Die Traumreise,
met Uschi Glas, Elmar Wepper, Flo-
rian Stubenvoll e.a.

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

08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 4.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolieg 11. Cursus Engels.

Les 41. (herh.).
10.10-11.50 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolieg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 15.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Vera Cruz. Amerikaanse speel-
film uit 1954 van Robert Aldrich. De
avonturiers Ben Trane en Joe Erin
treden in 1866 in dienstvan het rege-
ringsleger van keizer Maximiliaan om
tegen de revolutionairen te vechten.

leder heel uur nws 7.07 AVRO's
radiojournaal (7.30 Nws ). 9 07 Ar-
beidsvitaminen 10 50 Leuterkoek
en zandgebak. 11.07 Arbeidsvita-
minen (vervolg). 12.07 AVRO Ra-
diojournaal. 12.30 Nws. 12.55 Me-
ded. voor land-en tuinbouw.) 14.07
Nederlands op AVRO 1. 15.07
NOS Actueel. 16 07 Echo-magazi-
ne. 17 30 Nws 18.35 Man en
paard 19 03 Onder tafel. 19.53Co-
lumn. 20 03 Voor wieniet kijken wil.
22.45 Men paard extra. 23.06 Met
het oog op morgen 0 02 Midnight
hour. 1 02 De Holland-Amerika lijn
5.02-7.00 Q. Q le Q.

Radio 1

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag donderdag. 751 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.53
Ontmoeting. 9 04 Wie weet waar
Willem Wever woont? 10.04 Plein
publiek. 12 04 En dan nu de ham-
vraag .12.48 lets anders. 1304
Hier en nu. 13.20 Heeren meester.
15.04 NCRV Coupe soleil. 16.04
De Familieshow. 17 04 Holland in
de file. 19 03 De Will Luikinga show.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 5
6.30-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws 9 02 NOS Sportief 9.25
Waterstanden 9 30 Kinderen in de
crèche 10 00 De zonnebloem
1100 50+ 1200 Nws. 1205
Kruispunt 12 20 Tussen de regels
12.30 De blauweplaneet. 12.53 In
gesprek met de bisschop 13.00
Nws 13.10 Derde Wereld 13.40
Da Capo. 14 00Klasse. 15.00 Da-
mokles. 16.00 NOS Cultuur. 16.45
Cultuur special 1725 Marktberich-
ten. 17.30 Scheepspraat. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en schippersberich-

BRT 2
6 00 Nieuws 605 De eerste ronde
(6.30, 7 00Nieuws 7.30 Nieuws en
RVA -ber) 8.00 Nieuws 810 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg Vandaag. 1300 Nieuws
13.10 Het schurend scharniertje.
13.15 Roddelradio 14.00 Hitbox
17.00 Limburg Vandaag. 18.00
Nieuws 18 10 Over stuur 20 00
Het orgeltje van Yesterday 22.00
Nieuws. 22.05 Boem boem 23 30-

6.05 Morgenmelodie 905 Musik-
pavillon. 12.07 Gut Aufgelegt
14.05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert 16 05 Heimatmelo-
die Musik-Express. 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm
21 00 Musik zum Traurnen. 22 30
Nachtexpress.

WDR 4

5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein 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
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzehn -Vierundzwanzig 00.00-01.00
Traumtanzer.

Luxemburg/RTL

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, Consument, Agenda
en Muziek. 13 05, 14.02, 15 02 en
16 02 Kort nieuws 17 02 Reg-
weerber 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg
17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

Omroep Limburg

6.35 Radiofrühstück 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8 30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 1000-1200 Gut
aufgelegt 12.00 Veranstaltungska-
lender. Musik bei Tisch. 12 15 Ver-
anstaltungskalender 13 00 Fri-
schauf 14 20 Musikzeit heute :
Country & Western 15 00 Nach-
mittagsstudio 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste 18 10 BRF-Ak-
tuell 18 40 Jazz 20.05 Nachrich-
ten.Sendeschluss.

Belg. Rundfunk

ten. 18.00 Nws. 18 10 KRO-literair:
Lezen voor de lijst. 18.40 Turks
programma 19 00 Progr voor bui-
tenl. werknemers 20 30 De ge-
schiedenis en archelogie van de
bijbel. 21.30 You're welcome.
22 00 Klassieke mechanica 22 30-
-23.00 Geschiedenis van de Gno-
sis.

6.00 Nachtradio (500 en sau
Nieuws.)

(8 00 Nws.) 9.02 Veronica's mees-
terwerken I Radio Kamerork. met
hobo en harp 10 30 Muziek voor
miljoenen. 11.56 Veronicas mees-
terwerken 11. Werken van Bach
13.02 Nederland muziekland klas-
siek Gesprek met hoornist Adriaan
van Woudenberg. 14 00 Metrono-
mium 15.30 Zeggen en schrijven
16.00 De Beweging met om 16 00
Het. Concert: Het Arion Ensemble
17 00 Portret: componeren voor de
bezetter (18 00 Nws). 1802 De
verschijning en het verschijnsel.
19.00 CD Platennieuws 19.30 Het

feuilleton met In het voetspoor van
Mozart. 20.00 Nws 20 02 Het po-
dium met om 20.02 De wandelende
tak: De zachtheid van de cante;
21 00 Voorland: Het Trio; 22.00
Downbeat Muziek voor klarinet.
23.00-24.00 Audio Art.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6 02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100.18.04 Driespoor. 19.03TROS-
dancetrax. 21.03 De CD show.
23 03-24.00 Sesjun

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Ochtendstemming

08.15 Bewegung macht Spass. Afl
1.

08.30 Telekolieg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 15.

09.00-10.39 Schooltelevisie.
16.30 Quiz Programma eight. Afl. uit

de serie Play-Time.
16.45 Situations de la vie courante.

Afl. uit de serie Französisch/Les trois
de Lyon.

17.00 Englisch für Anfanger. Cursus
Engels voor beginners. Les 13.

17.30 Telekolieg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 15. (herh.).

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Robinson Crusoe. Poppense-

rie naar de gelijknamige roman van
Daniel Defoe. Afl. 3.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Am
Ende der Welt. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Beschütze mich, mem Talis-

man. Russische speelfilm uit 1986
van Roman Balajan, met Oleg Jan-
kowski, Tatjana Drubitsch, Aleander
Abdulow e.a

20.45 10 Minuten alter. Documentai-
re uit Letland uit 1978.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Perspektiven. Informatie uit het
bedrijfsleven in Rheinland-Pfalz. Pre-
sentatie: Peter Schreiber.

21.45 Sportimport.
22.30 Bronk. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Zerreisprobe, met Jack Pa-
lance, Joseph Mascolo, Henry Beck-
mann, e.a.

23.15 Kein Schwein tragt Krawatte.
Cartoonisten, karikaturisten en teken-
filmbewerkers laten zien wat zij kun-
nen.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

£■2° Heute-
Ringstrassenpalais. Serie. Afl.Jo:Die Rückkehr.
Aerobic - Fitness mit Ver-nu nft. Afl. 3: Straffung der Bauch-

-"luskulatur.0-00 Heute.'?;03 Gott und die Welt. Zuflucht
(herh.).

'""45 ZDF-info Arbeit und Beruf.1-00 Heute.
'"03 lm Schillingshof. Tv-film in"*ee delen van Herbert Ballmannnaar deroman van E. Marlitt. Deel 1.«■25 Europaische Universiteiten,
documentaire serie over bekende
fcuropese Universiteiten. Afl. 3: Na-, Pels. (herh.).

la'S PersoYerzicht."00 ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-
13dNachrichten.
14 n ,'V'rtschafts_Telegramm-

sUrn Ta9esschau.°2 Sesamstrasse. Kinderpro-gramma."30 Janoschs Traumstunde. Serie
?n|matiefilms. Vandaag: Kleines
~cniff Pyjamahose/Das Seepferd-

:is „enrennen.
TStv» Ta9esschau.

■°3 Flip-Fiop. Spelshow voor kinde-
Ts innmet Claus Kruesken.

j-J 0 Schritt für Schrift. 3-delige in-
rrnatieve serie over de emancipatie

<ï ?u de vrouw Afl. 3: Training zum
lenn bewusstsein-
16'rn Ta9esschau.I -ü3 Die Montagsfamilie. Serie. Afl.:

"16 ac Die Tr'ckfilmschau.
s^5 Links und rechts vom Aquator

'I7it*'a'" Kinderprogramma.
\fll Tagesschau.
' rie . erbirds- p°PPenfilmse-__

a'-A"-: Der versunkene Schatz.
1830 J?9esschau-
-18 55 r und Heute- Actualiteiten.

ri» Palcon Crest. Amerikaanse se-19| Afl : Ein harte Nuss.
«Oon Pro9ramma-overzicht.
«ois D^J^gesschau.

*v" * Die Prasidentin. Filmportret
2l nn de P°li,ica Rita Süddmuth.
«1 en 7- Sinn- Verkeerstips.""o ««Mensch Meier. Amuse-
«2lesprogramma met Alfred Biolek.
*3 On I^gesthemen. Actualiteiten.

aJJu (TT)Tatort. Duitse politieserie.
j' ■ Bl| ndflug. Als depiloot en rokken-9er Christian Beek vermoord wordt

België/TV 1
"rn^,Sinia Mosa. Braziliaanse serie
1? si celia Santos. Afl. 74.Nleuws-
IBqc B,k Tak- Animatieserie. Afl. 108.
1a"io n A,l-: Plons en de kermis.

* ièi,^7.oorzetters- Australische reeks:rr,e?M s' A,L: Bewegingsruimte,
f van Nlc°le Kidman en Terence Dono-

Qr°a<i.Uit2ending door derden. Pro-i n^ma van Televisie en Onderne-

edelingen en Programma-

-256 ,uren- Australische serie. Afl.

' Zl. oë is van de kook door een
<0 2oai drei9telefoontjes.

sD
, FeHce! Quiz waarin twee duo's

Sch op vierentwintig televisie-
sdpTl-en- Het winnende koppel
Pn.t i" de finale om de auto! Pre-fc'tntatie: Felice Damiano.

'1 Sn fanorama.KT. en ('nochi). 7-delige Japan-
lvlaifer,e A,L 4' met Yoshiko Mitta,

' eer ? lshino' Pinko lzumi e.a. Mikis
' Arr. e. Wln,er thuis na haar studies in
"; ?e f,nka is een ramp. In april trouwt
"-'kibe G°zo in de tempel op de Iwa-
'ijj r 9 De eerste weken met Gozo en,

Vo„ klnderen zijn moeilijker dan zej^achthad.
te'S Kvn st-zaken."■3O Nieuws.
Ui..

#Nolle Versijp in een toneel-
stuk van Molière als 'Harpa-
gon', bijgenaamd 'de vrek.
(België/TV 2 - 20.45 uur.)

22.45 Première. Filmmagazine met Jo
Röpcke.

23.15-23.20 Coda. Leven, van Bros-
sée/Gheysens, uitgevoerd door Koen
Crucke, zang en Mare matthijs, piano.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 59.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 906. Alison krijgt een
schok uit het verleden te verwerken.
Wayne moet zijn hersens even ra-
zendsnel laten werken, wanneer de
politie hem over een en ander uitleg
vraagt.

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

19.30 Nieuws.
20.00 Euopalia. Japan, Afl. 3: Yashusi

Inoue (letterkundige): De paden van
het geheugen. Een portret van de Ja-
panse schrijver Yashusi Inoue.

20.45-22.25 Te gast in het theater.
De Vrek naar het toneelstuk van Mo-
lière door het NTG met in de hoofdrol
Nolle Versijp. Spelregie: Bert Tanghe.
Elise en Cléante zijn de dochter en
zoon van meneer Harpagon, bijge-
naamd de vrek. Ze hebben beiden al
een eventuele huwelijkspartner op
het oog, maar Harpagon heeft liever
dat ze met een rijke partij trouwen.

—■—»——»—^—

België/RTBF
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
Nouba, met de tekenfilms Clémentine
en Tchip. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten-magazine. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Autant savoir,
consumentenmagazine. 20.30 Le
choc, Franse speelfilm uit 1982 van Ro-
bin Davis naar deroman La position du
tireur coucheé van Jean-Patrick Man-
chette, met Alain Delon, Cahterine De-
neuve, Philippe Léotard e.a. De huur-
moordenaar Martin Terriër wil stoppen
en een heel nieuw leven beginnen. Zijn
voormalige opdrachtgever is het daar
niet mee eens en opeens wordt de ja-

ger zelf de gejaagde. 22.10 Cinéscope. E
Arlette Vincent in gesprek met Claude E
Brasseur. 23.10 Uitslagen van de Na- E
tionale Loterij. 23.20 Weerbericht en j
laatste nieuws. 23.50 Bourse, beursbe- !
richten. 23.55-00.05 La pensee socia-[
liste, politieke uitzending.

België/Tele 21
19.00 La Pensee socialiste, politieke j
uitzending. 19.30 Nieuws met gebaren j
taal en weerbericht. 20.00 Musiques: j
Liberty street blues, documentaire over E
de ontwikkeling van de jazzvan New- E
Orleans. 21.20 Portraits d'artistes, se- E
rie portretten van artiesten. Afl. 5: Dario E
Fo. (herh.). 22.20-23.20 Carré noir. j
Vanavond: Madame V. Monsieur S, ge- j
tuigenissen van slachtoffers van con- E
centratiekampen.

TV5
16.05TVS Infos. 16.13Temps Présent. :
17.10La Chance Aux Chansons. 17.30■
La Vérité Est Au Fond De La Marmite. ■
18.00 Des Chiffres Et Des Lettres. E
18.20 Recréation. 19.00 Télétourisme. ■
19.30TVS Infos et Météo. 19.40 Papier E
Glacé. 20.00 Chocs. 21.00 Nord-Sud. E
21.25 Rencontres Avec. 22.00 Journal j
Télévisé Et Météo. 22.30 Apostrophes.E
23.45 Océaniques. 00.15-00.45 Conti-:
nents Francophones.
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Nederland 3
mentaire over de gezinsverzorgster.

i3.47-23.54 Kronkel. Ritje, verhaal
van Simon Carmiggelt.Nederland 1 RTL Veronique

Nederland 2

Berlijn, 3 december 1989. 21.25 SAT.I
BLICK 21.30 Jerry, der Herzpatient.
Amerikaanse komedie uit 1969 van
George Marshall. Deel 1. 23.10 SAT.I
Bliek. 23.20 Topics. 23.50 BDer große
Wurf. Amerikaanse komedie uit 1942
van Samuel Wood. 01.15-01.25 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC

f limburgs dagblad f televisie en radio donderdag

RTL Plus

Duitsland 3 SWF

SAT 1

Duitsland 2
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TA XATtES^^T^^
f ([% VENDUHUIS DICKHAUT "j.

ROEREND GOEO

Bredestraat 23/23A - 6211 HA Maastricht - Tel.: 043-213095

KUNST-, ANTIEK- EN
INBOEDELVEILING

op maandag 18 december 1989 om 16.00 uur en
om 19.00 uur op bovenstaand adres.

Ten overstaan van weledelgestrenge heer M. Stassen, notaris te
Valkenburg, zullen bij opbod en tegen kontante betaling goederen
worden geveild uit diverse nalatenschappen alsmede enkele stukken
uit particulier bezit zoals:
Meubilair: boekenkast, bureau, studeerkamerameublement, secretaire,
vitrinekast, 2-deurs kast, Limburgse commode, antieke kloostertafel,
Empire bank, antieke buffetkast in Boulle-techniek, L XV slaapkamer,
tekentafel, leren bankstel, Mechelse kapstok, houten zuil;
Diverse spiegels en lampen;
Tapijten: Perzische kleden w.o. Bidjar. Beloudj. grote en kleine Shiraz,
wollen wit vloerkleed, antieke kelim;
Art deco: conferentietafel, stoelen Rosel, Artifort, Gispen, glas en
porselein, aardewerk;
Schilderijen: w.o. M. Beek, Delue, Enriquez, Bernard Gengoux, H. .
Jonas, Körver, Ronda, de Zeeuw;
Tekeningen, aquarellen, grafiek: o.a. H. Jonas, Koene, H. Krug,
Levigne, Ritzen;
Plastiek: Ch. Vos, Vrouwe Justitia, 19e eeuwse bronzen, lamp met
beeldvoet, Afrikaanse beeldjes;
Zilveren tafelgoed en sieraden, kettingtasje en beugel;
Gouden sieraden;
Porselein en aardewerk: blackstone serviesje, Céramique, Delft,
Gouda, Imari. Regout, Schmidt, Sphinx, Wedgwood, antiek steengoed;
Koper tin e.d.: Japanse vaas, email cloisonné, plantenstandaard,
tuitketel, bestek Boda Nova, haardscherm, fotolijstje;
Klokken: comtoise, bronzen pendulestel;
Varia: handkoffer, dressboy. leren kleding, rolstoel, wandelstok,
landmeterskijker, scheepskijker, boeken, koelkast 1950, piano in
wortelnoten kast, 2 wielen met radiaalbanden Bridgestone 108,
en wat verder ter tafel wordt gebracht.

Kijkdagen: 16 en 17 december van 14.00 tot 17.00 uur.
Volgende veiling 15 januari 1990
Inbreng: vanaf 20 december dagelijks van 13.00-17.00 uur
zaterdags van 14.00-16.00 uur
De inzending sluit uiterlijk 6 januari.

V J

Wij vragen voor NUTH en omstreken

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden: Limburgs Dagblad, Rumpenerstraat 81
Brunssum. Tel. 045-256363 tussen 8.30 en 17.00 uur.

Limburgs Dagblad

DE NIEUWE HYUNDAI EXCEL
GETEST DOOR DE CONCURRENTIE.

De Duitsers kropen eronder. En jawohl, de zware steenslagbescherming imponeerde.
Evenals de gründliche afwerking. Vandaar onze 2 jaarvolledige garantie. En 6 jaar op de
carrosserie. De Fransen prezen luidruchtig de heerlijke fauteuils en de riante ruimte van de Excel.

Terwijl de Japanners juiststil werden van de doorelektronika%eheerste motor: 1.5 liter,
goed voor 53 kW (71 pk), dus ook voor een flinke caravan. Zn geregelde 3-weg katalysator
haalt nu al de milieunorm voor 1992!

En dan de Italianen. Die raakten danigopgewonden van styling en wegligging (onaf-
hankelijke wielophanging, aiiti-duikgeometrie). De Excel laat zich dusooklekker sportiefrijden.

De Excel in.-.<> uitvoeringen. U zégt het maar. Elektrische ramen? Stuurbekrachtiging?
Centrale deurvergrendeling? Elektrisch schuifdak? Voor de prijs hoeft u het allemaal niet te laten.

tX^euu^u>!"m<mm*m i i in i ■■.—■»■ r —lITTT— Hvimdai Excel vanaf*#****TZ~Z~ .— ■"*""«~«wi!.■^rr-,7^errJém """ '"" é" v ___■__,■ _____ 04k m*jTyür 7$ Bf x 91 AQs»_a__r /-S_r __f niH______l___. _C_ fl __ ""_■ -a " _.
/m* -Mr __r s__i_ __■ */jMF ’ 'óIËB ° Leaseprijs vanaff 738,- excl. BTW per tn*'

JW fS M ’ a H| 111 t|^| CatalogiwpriJKci. mcl. BTW' afimpot'

.<__* liffc-'iifciini-WHMh-> \7Êm4mm7~A H *d*_é_____^_^. |a£y^g B______i____i flaMajj Hff "_J B_n aflf WB

________H-M aS3M__i___________ V■»li_f^.lß sfc**_ _f

jMÊÊÊÊ IfliÉfci

HYUNDAI: GETEST,GETEST, GETEST. NU U.
"Neem bijvoorbeeld dc Excel GLS meto.a. Bumpers en spiegels inkleurvan deauto Exclusieveradio-cassette met4 speakers Van binnenuitverstelbarespitp
Zeer luxe interieur lnhoqgteverstelbare stoelmetlendesteun Gedeelde, neerklapbareachterbank Verwarmingvooraebterpassagiers En datvoorfl. 24.59*

Brunssum Autocentrum SandersB.V, Akerstraat 128,Tel.: 045- 251644 HeerlenAuto Vaessen,Beitel 19,Tel.: 045-42 4010 StemG arageCentrumS*
Heerstraat Centrum 9, Tel.: 04490 - 319 40
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. UITSLAG D-trekking 1eklasse 86e loten
Een service vooronze mmm___^mm__mhm——mmm«——■——■mmmm^—nmm——^—m_mm—mmmmmh___b—_^^

m .ü^b^w . PICCOLO'S in het f jZZZL., PMsoo-000.- qp>otnr.6l94sa i
■ | ____. ____. _____ 11 _^m-Mmlm\\ mrr^^' toezending van de volledige dm 25.000,-op lotnummers 278976 33601. 588493 , _^jj]

IH HV é~^^ I . I—N ... trekkingslljst kontakt op met DM 10.000,.oplotnummers 005436 135722 281930 34.779 571618 805755 856164 921489 927136 97jjgHVüUIuUUIUO Limburgs Dagblad zqn groot in mmmmM smi^^Êsss— Z
\\^l mw

_^ . DM 500.- oplotnummers eindigend op 717 , __-_’" *mv mm — RESULTAAT Bel 045-719966. SCHINDLER^^^«^- i/ii,cc_aMi««_._«i(I;a a a - sudaeutscne Kiasseniotteri}
.—I ! I

'N UITGESLAPEN AANBIEDING VOOR WAKKERE SKALA KLANTENL..
Wf^t _____xm W__^ kala is er voor alle jaargetijden. Ook met de m EWb^^—»- _s___a________________

__r ___Ïp ____ü______l komende feestdagen in 't verschiet. lll^^___litfffrn__jifl $*Ê ÜÜË.Lange avonden en veel zenders. Dat betekent llli^___!__!_OS ISteH 'SWr^m^m mW ** gezellig TV kijken meteen onmisbare videorecorder. iS^-S jjö"^ jH
_^_m Wt _k m*» 1 Maar Skala biedt meer: het comfortabele comfort van ML *p JB WJ______P^^ __

_■ mwL-^m\mw mm3§r\^&rssts&nw.in kSobBBE __^0 _______.- ~*^*^ f "*''> tssSsr - Awm ___ _^o / mbk -.'- #____r^ m m _________H een tweede TV, magnetron, elektrisch fornuis, vaat- jl-'iïo„ <-<Z, I ___F m\W~lS<>? I mi/ f

%^m^ wr__ m m___M wasser, wasmachine of wasdroger. En het plezier van *M ■r^Tf. - * p> D XI J St* .<;'__. _.^_| _______T" I » * tili. Z$ \ fff I_P^% een videocamera. Skala-huurders hebben altijd een ' " ’|# t |U BB"*\. 11 1 Ww<öw fl I
J streepje voor. Ze hebben het nieuwste van het PVffVW^fVWPV—' ' f^W*y-W_-'__rT_! FW¥-f*-_"_"CT-pW*.# "/ 1f f /nieuwste in huis. Gratis thuisbezorgd en geïnstaleerd. ________( |j^^^^_______Ul&Uk_____________l (22__i________________________ta.__lÏÉ_k--IL. _^_____l / Jn lf■ fInclusief perfecte service en volledige garantie. Kleurentelevisie Kleurentelevisie Kleurentelevisie / MBE IEn altijd iets bijzonders. Kijk eens naar onze unieke 63cm Linytron-plus beeldbuis, stereo, 63cm flat & sauare beeldbuis, 63cm flat & square beeldbuis, / 4_&È __Ê fPhilips-aanbieding met het schitterende cadeau: een teletekst, afstandsbediening en stereo, afstandsbediening, stereo, teletekst, / L,

elektrisch verwarmd dekbed. Zo ligt ver lekker sleeptimer S-video-aansluiting afstandsbediening i 1n,..,,.. jt r"
warmpjes bij. ._______MMHW-ai^M-ïïii "■■■■ I

f________l___i__l____________________________i &^*jt _^__t^_^___W^ ■ "**""*^ **^**~jr _
-^-*^***

B fl Videorecorder _-^^ Videorecorder Magnetron kombi-oven Kleurentelevisie
■ I Hifi-stereo, slimline VHS-systeem, met afstands- VHS, slimline, Kompleet met grill, 650W vermogen, 54cm Linytron-plus beeldbuis, teletekst,

PW^^. bediening, kompleet met leespen voor afstandsbediening inhoud 37 ltr, digitale bediening afstandsbediening en sleeptimer

n,n»*3_ eenvo[j^"9ramm^"jiÈ___r „, H^MifiSHP^'^7
_fe______É_____l______________É_________t__i_______i _______i __"__■ 9^P^w v f *_l i ':":::;■ J^_rß^________________.^^^^T^^___________________j_____^^^ - ■■* L ■ 1 1 91.
Videorecorder -"^ 1111 ' rrTll rTil'fc _^-_^ d| K^_P*lM^ JÜ& '_*■*> ■Mnflli f/l 1,50* ipv’13,75», Slimline HQ, kleurentelevisie ""^ ■SV -' 'i| , : H». j??^TT?B^rnM K -l 1VHSsysteem met afstandsbediening, ’ 16,^ ipv ’ 17,19*, 63 cm beeldbuis, fciiÉ«_i_i*i»«*ei*^^.^^
48 voorkegrzenders, 4 programroos stereo, teletekst, sleeptimer, elektronisch II H Videorecorder
tot 31 dogen vooruit te programawen slot en afstandsbediening _\\L ~ " -'T* VHS, HQ, slimline, 8-programma s

■|M __MBC4B| Kp— -^eZ . l" fll (iUfc '■> f" #__> c___lx !7 365 dagen vooruit te program- ,-— " ■ at7A . . _________■__■__■■ fll ***\.<7o „1^ *Q W** v'c'1 meren afstandsbediening ■ iMiW
J«deze twee apparaten bij Skola huurt krijgt u een uniek cadeau': m^3 ______________________■______________________■. fIA -_fc ■______________■__________________■■.__________________________' I i mmmmmmmmmmm^^^^^m i' I 3 (—-—-—pM^^^—J^i

I één-of tweepersoons, elektrisch verwarmd dekbed van Philips, |Q, # * V f y
waarde von re», ’ 390,- of ’ 500,-. ""-*"***^^^^^^^* ' ' ia_»_É__*_*_«_M**_É_____É__^__._________■ MdÉ__^É_____________É______9*__^__H__-_____-..^__k-. —«_-________■ ■.■___i___j_______*i*«e_M_______._____^_______________B x_^^^'* Midi audio-set Wasautomaat Wasdroger Als u deze twee apparaten

Skala verhuurt uitsluitend topmerken Kompleet met CD-speler, digitale 21 Programma's inklusief wolwas en 8 Elektronisch gestuurde programma's, gelijktijdig huurt betaalt u ’ 22,50*
■ Geen betaling ineen» ■ Vaste huurpripten m Recht van koop WW tuner/versterker dubbel kassettedeck, speciaal'kort programma, regelbare spoelstop, kapaciteit 4,5 kg droog wasgoed, ipv j 24,77' per week.
■ Onbeperkte Mrvke en garantie■ Gratis thuisbezorgd en B II met afstandsbediening en boxen inhoud 4,5 kg droog wasgoed roestvri|stalen trommel | J
geerWtalleei 11 ■ OmrW«garantie VOOr -V en VldeOreCOrder. Pri|-,„p„ wmk "I.ia„9 konliakl "-5 jarigkonirokl Eonmoli9eod_inkoll.fi/50,.Prijs- en mod«k«i|Zi9ifi9«n vooib«hoi,d.n Aanbiedingen gald.g 10l lsleb.uori 1990

eindhoven HOOGHUissTRAAT 11 040-450365 maastricht spilstraat 16,043214943 Veeleisende mensen huren bij Skala*
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Kerststallenroutes
door Limburg

speciale busreizen voor ouderen, waarbij altijd
een gediplomeerd verpleegkundige mee gaat. Datbrengt De Jong Intra Vakanties in het komende
zomerseizoen. Intra Vakanties, actief op de bus-
markt, boekte in 1989 tot nu toe in totaal 185.000

passagiers, een stijging van circa tien procent in
vergelijking met 1988. De grootste stijging deed
zich voor bij de pendelreizen naar Spanje.

Voor 1990 rekent De Jong op een stijging van detarieven van gemiddeld vier procent. Relatief ge-
zien zullen vooral de reizen naar Spanje duurder
worden.
De duurdere peseta, de hogere hotelprijzen en de
gestegen brandstofkosten (diesel) zijn daarvan de
belangrijkste oorzaak.

Bij andere bestemmingen, zoals Oostenrijk, de
Bondsrepubliek en Joegoslavië zal nauwelijks
sprake zijn van een prijsverhoging.

De VVV Limburg heeft op-
nieuw een Kerststallenroute sa-
mengesteld. De routes leiden
langs de vele kerststallen die op
straten, pleinen en in kerken in
dorpen en steden in Limburg
zijn opgesteld.

Tussen deze kerststallen zijn
ook 'levende' kerststallen te be-

Een speciaal weekarrangement van de Tiroler Skischool

" Een retourvlucht Amsterdam-
.lnnsbruck kost bij Tyrolean 527
gulden per persoon. Voor men-
sen die alleen voor de Stubaier
gletsjer naar Oostenrijk gaan.
heeft de Tiroler Skischool van
Eugen Lutz een speciaal weekar-
rangement. Dit kost nog geen
850 gulden en omvat zeven da-
gen halfpension. een skipas voor
zes dagen, skiles en verhuur van
ski's en schoenen en de tranfer
tussen luchthaven en hotel.
Informatie: Oostenrijks Verkeer-
buro, Stadhouderskade 2. 1054
ES Amsterdam. Telefoon: 020-
-129682.

mirjan van twisk

Vaak slchte
voorlichting voor vakantiegangers

Keis bureaus en banken gevenj
vakantiegangers, bij het boeken
van een reis. vaak slechte voor-'
lichting. Van het totale aantal"
onderzochte gevallen kreeg
veertig procent van de consu-;
inenten een foutief advies. Dé
Consumentenbond heeft afgelo.
pen zomer bij honderdtweeën-:
vijftig reisbureaus en bankfüia-»
len. die reizen verkopen, een on-j
derzoek verricht.
I
Op de vraag naar de goedkoop-*
ste reis met hotelverblijf op het
vakantie-eiland Gran Canaria;
gaf bijna de helft (48 procent*
van de onderzochte bureaus eeni
duurdere mogelijkheid op. Dez^
prijs kon 150 gulden verschillen*
met de werkelijk goedkoopst»
boeking. Jan Hakkert, mede-Iwerker van de Consumenten*
bond. wijt deze verkeerde voor>
lichting van de consument aan
onvoldoende scholing van de
baliemedewerkers. „Ze moeten
achter de balie meer gebruik
maken van naslagwerken. Mei;
name bij de banken wordt vaa_{-
verkeerd advies en onjuiste in'
formatie verstrekt".

t

Twee jaren geleden heeft de
Consumentenbond een derge-*
lijk onderzoek uitgevoerd met
bijna dezelfde resultaten. DqJ
toezeggingen van de reiswereld;
om het scholingsniveauvan hun^
reismedewerkers te verhogen*
heeft dus tot nu toe geen resulta .
ten opgeleverd.

" André Pool in zijn heiligdom

hapje her slokje derno tormadesso
Ze staan vrijwel nooit in de pu-
bliciteit, opereren voorti
in de schaduw. De zogehet
stellingkoks namelijk. De man-
nen (en vrouwen i die
huizen, bejaardencentra, inrich-
tingen eet. dagelijks de maaltij-
den verzorgen. Toegegevi
werken in een ander ritme dan.
bijvoorbeeld, de restaurantkoks;
zij dienen in de eerste plaats niet
de 'haute cuisine' maar de afge-
wogen, gezonde, aan o.m. medi-
sche eisen aangepaste, keuken.
Zij gaan met overleg te werk en
basereu zieli op adequate oplei-
dingen (meestal) ervaring in res-
taurants. Zon (chef)kok is AN-
DRÉ POOL bijvoorbeeld. Werk-
zaam in de goed geoutilleerde.
moderne keuken wan het Bejaar-
dencentrum Douvenrade in
Heerlen. Samen mei zijn mede-
werkt st iers verzorgt hij dagelijks
ruim tweehonderdvijftig maal-
tijden die hun weg vinden naai-
de bewoners van het bejaarden-
cenlrum zélf. naar die van de
aanleunwoningen eu naar hen
die in de zogenaamde 'dagop-
vang' verblijven. Zij werken ge-
organiseerd eu bereiden spijzen
op basis van schema's. Eu tijdens
de komende feestdagen gaan ook
zij, in de mate van het mogelijke.
op een ietwat feestelijke loer. Zo
komen er in het Bejaardencen-
trum Douvenrade met de
salade van gerookte borstfilets,
wildsoep. gepocheerde J'orel in
witte wijnsaus en kalfslapje d la
Wellington op het bord. Andre
Pool en zijn brigade doel nog
méér. Hij kookt tevens voor 'Ta-
feltje dek je', een organisatie als
bijvoorbeeld 'Tobias' (eveneens
in Heerlen) die op volledig vrij-
willige basis alleeustaandeu.^ge-
handicapten e.a. regelmatig
thuis van maaltijden voorziet. In
het geval van kok Pool betekent
dit momenteel zon honderdder-

tig maaltijden (voor twee dage?j>
die op maan-, woens- en vrijd&-\
gen de deur uitgaan. Een vorm
van naastenliefde. Door mensen!
die nooit in de publiciteit komen.-
Ze mogen wel eens eventjes in het
zonnetje gezet worden. Bij deze
dan.
Vrienden van het huis, van 't
Klauwes (Wahlwiller), keken el-
kaar een dezer dagen in de ogen
teneinde te proeven van de eerste■oogst Auxerrois'BB (Cuvee Lau-
rent) en Rivaner'BB (Cuvee Saint
Cunibert). Limburgs nieuwste
wijn. Afkomstig ucni de Cuniber-,
tus-wijngaard die (ook namens
enkele mede-broeders) met veel
liefde en zwier onderhouden
wordt door LAURENT SAVEL-
KOUL. de joyeuse heer van Zin-
zelbeek. Hoe de jonge wijn-
smaakte? Acceptabel. Hij bleek:
eenvoudig, zijn aantrekkelijk-,
heid kan beslist nog verhoogd
worden mits er nog aan 'gewerkt'
wordt. Snoeiers uit de Elzas zijn
overigens al op komst. Bij een,
proeverijtje hoort ook een hapje.l
Er wur&n oesters, er was kreeft/

uil Zeeland, aangevoerd'
door CARLOS TIENEMAN) en er',
u-aren gebraden lamshielen (aan'
hel been). Deze spijs tekende het',
huis. Terwijl men overal elders'
maar lamskoteletjes en lamsbiqf-',
stukjes blijft serveren, schuwde-men 't Klauwes de goede eenvoudDe hieltjes smaakten voor-:

lijk. Vraag het maar aan'
anderen TON FAGEL,

WIM JENSE. PIETER TASE-
LAAR. MATH DELVOUX,',
HUUB DOLMANS en PAUL]
CROMBAG die de nieuwe wijn,
begroetten zoals het hoort. M?t
veel vrolijkheid. Con amore geas->
sisteerd door accordeonist HAR-'
RY MARTENS. Geen wonder dan.'
op een zeker moment, Ton Fa&kl

■rkte: ..Het is hier in Lün-l
burg altijd gezellig....".

Innsbruck, wel of niet op de latten
Duizenden boeken in deze
tijd van het jaar een korte
ftedenreis. Slechts een en-keling komt op het ideenaar Innsbruck (Oostenrijk)
af te zakken om er, desge-
wenst, een verblijf van en-
kele dagen in deze mooiehistorische stad te combine-ren met skiën op de Stu-
oaier gletsjer. Toegegeven,
het kost een lieve duit maardit is ook het geval met een
jïüdweekje Londen of eenlang-weekeindje Parijs.

j-s het wellicht de afstand? Wiejj't als een probleem ervaart,
fteeft de mogelijkheid om recht-sreeks vanaf Schiphol naar

te vliegen. Enkele ja-ren geleden is Tyrolean Airways,v°orzichtig begonnen met een
Wekelijkse vlucht tussen Inn-
oi-uck en Amsterdam. Inmiddels

deze lijnverbinding uitge-
roeid tot diverse vluchten per
J^eek. Deze winter reppen deModerne propellervliegtuigjes
Van Tyrolean zich op zaterdag,
bondag, dinsdag en donderdagneen en weer tussen Innsbrucken Schiphol. Tegenwoordig laten
"e meesten van ons zich vervoe-en in grote straalvliegtuigen die°P zon tien kilometer hoogte de
a'Standen razendsnel overbrug-gen. Geriefelijk, jazeker. Maarbegrippen als tijd en plaats ver-
dagen in zon luchtkolos.Wat ditbetreft geeft een propellervlieg-
tuigje, dat niet veel hoger gaat«an eenkilometer of drie, een ex-tra dimensie aan de vliegreis.Als?et Alpenmassief in zicht komt,

het vliegtuigje snel{"Oogte en stort zich als het ware
en de toppen. Alsof hij detal ruikt, zoekt de kleine Dash 8lch een weg door de bergen. Zo

«Wevend halverwege de hellin-gen,.ontvouwt zich voor de ogenan de passagiers een magistraal
uitzicht dat afgesloten wordt metnnsbruck in vogelvlucht.

" Ergens 'boven' Innsbruck op de latten

Sneeuwgarantie
In kerstsfeer

yALKENBURG: Expositieaquarellen van Elly Diederen-
de Sanden en José Plus-u'n in Hotel Tummers.

Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel).
Vertrek 14.00 uur vanaf Chalet
Bergrust, Luikerweg 71.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (gangenstelsel Zonneberg).
Vertrek 14.30 uur vanaf Casino
Slavante.
WAHLWILLER: Expositie
schilderijen Franse schilderes
Dominique Eilfa in hostellerie 't
Klauwes.

VALKENBURG: Expositie
aquarellen van Elly Diederen-
Van de Sanden en José Plus-
quin in Hotel Tummers.
MAASEIK (B): Concert door
'De Poolse Nachtegalen' in de
Catharinakerk. Begin 20.00 uur.
Kaarten verkrijgbaar bij VVV
Maaseik, Markt 45. Telefoon: 09-
-32-11-566372/567825.

JAHLWILLER: Expositie
j>niidenjen Franse schilderesominique Eilfa in hostellerie 't*-lauwes.

SIMPELVELD: IVN (afd.Bo-
choltz/Simpelveld) - dagwande-
ling in omgeving Simpelveld.
Vertrek 9.00 uur vanaf de Markt
in Simpelveld.
BOCHOLTZ: IVN (afd. Eys) -middagwandeling naar Vlen-
gendaal, rond Bocholtz en via
Waalbroek terug. Vertrek 14.00
uur vanaf kruispunt Bahnehei-
de.
MAASTRICHT: IVN (afd.Maa-
stricht) - middagwandeling in
het Cannerbos. Vertrek 14.00
uur vanaf douanekantoor Can-
nerweg. ,
NUTH: IVN (afd. Nuth) - mid-
dagwandeling in de omgeving
van Catsop. Vertrek 13.30 uur
vanaf de Markt in Nuth.

JIAASTRICHT: Antiek- en
in de Stations-

traat van 10.00 tot 16.00 uur.gnuffelmarkt in het MECC.
Rondleiding grotten St. Pieters-
"srg (noordelijk gangenstelsel),vertrek 14.00 uur vanaf Chaletaergrust, Luikerweg 71.

MEERSSEN: Wandeling van
wsv. Vos. Afstanden: 7, 12, 18 en
25 kilometer. Start: zaal vanaf
Vossehol, zaal Prins van Oranje
(Kruisstraat) Meerssen tussen
8.00 en 14.00 uur. Voor afstand
25 kilometer tussen 8.00-12.00
uur.
HEERLEN: Tentoonstelling
'Kerst Aangekaart' in het St. Jo-
seph-rustoord (Gasthuisstraat 6)
van 14.00 tot 18.00 uur. Exposi-
tie van kerst- en nieuwjaarswen-
sen.
KERKRADE: Vlooienmarkt in
Hubertushuis van 10.00 tot 18.00
uur.
MAASTRICHT: Kerstmarkt
onder de klok in de Stations-
straat van 11.00 tot 17.00 uur.

ZONDAG 17 DECEMBER:

JjfEERLEN: Tentoonstelling
Aangekaart' in het St. Jo-eph-rustoord (Gasthuisstraat 6)van 14.00 tot 18.00 uur. Exposi-e kerst- en nieuwjaarskaarten.

en als dat witte spul, zoals vorig
jaar, onvoldoende vallen wil,
biedt de gletsjer uitkomst. Gratis
bussen zorgen in de wintermaan-
den voor het vervoer tussen stad
en sneeuw. Eenmaal van de snel-
weg af verandert het landschap
snel van groen in wit. Hoger en
hoger kronkelt de weg door Mie-
ders, Fulpmes en Neustift tot aan
het dalstation' van de Stubaier
Gletsjerbaan op 1750 meter. Daar
wachten gondeltjes om ons via
het middenstation op 2300 meter
hoogte op te hijsen naar het ul-
tramoderne bergstation Eisgrat
dat tweeduizend meter boven de
zeespiegel uittorent. Wachten is
er op deze door-de-weekse-dag
niet bij. In de weekeinden echter
kan het zo druk zijn, dat men het
grootste deel van de toch al korte
skidag inrijen wachtenden doorb-
rengt. Onderweg word» duide-

met op de aangebouwde tribu-
nes horden Nederlandse suppor-
ters. Hoewel de schaatssport in
Oostenrijk weinig leeft, verkneu-
kelen ze zich in Innsbruck op
deze invasie. De eerste posters
voor het evenement zijn al in de
stad te ontwaren en niet zonder
trots vertelt de directeur van de
VVV reeds duizenden reserve-
ringen binnen te hebben.

Hetriviertje de Inn aan weerszij-
den omgeven door oude gebou-
wen. Het hart van de stad Inns-
bruck, dat bol staat van de histo-
rie. Een paar dagen kun jeer echt
wel zoet brengen. Historie, cul-
tuur, mooie winkels en een over-
daad aan eethuisjes en gezellige
kroegjes. De laatste twee onlos-
makelijk verbonden met de
tweeëntwintigduizend studen-
ten die de stad bevolken en ver-
levendigen. De bergen rond "de
stad gaan al grotendeels schuil
onder een laagje wit. Aan de rand
van de stad, het ijsstadion. Nu
ziet het er nog wat armetierig uit;
een verlaten, simpel baantje met
een paar tribunes. Maar op 17 en
18 februari als de wereldkam-
pioenschappen hardrijden op de
schaats voor heren er worden
verreden, is het complex omge-
toverd in een zinderende ijsarena

Wij laten het stadion voor wat het
is. Voor ons wachten de lange
latten. Op een klein uurtje rijden
van Innsbruck kan men daarmee
het hele jaar door uit de voeten
op de Stubaier gletsjer. Zelfs
hartje winter wordt daarvan
dankbaar gebruik gemaakt.
Innsbruck geeft zijn winter-
sportgasten een sneeuwgarantie

ZATERDAG 16 DECEMBER:

Op tal van plaatsen raakt men in
kerststemming. Een globaal
overzichtje:
VALKENBURG: Kerstmarkt in
Gemeentegroot. Dagelijks ge-
opend van 14.00-22.00 uur; zater-
dag en zondag van 12.00 tot 22.00
uur.
Kerstconcert in St. Gerlachus-
kerk (Onderstestraat), Houthem-
St.Gerlach. Begin 16.00 uur.
HEERLEN: Kerstmarkt rond de
Pancratiuskerk.
LIMBRICHT: Tentoonstelling
kerststallen in Volkskundig Mu-
seum. Dinsdag tot vrijdag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur, za-
terdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur.
MAASTRICHT: Kerstmarkt op
zaterdag 16 december in de Do-
minicanerkerk van 9.00 tot 17.00
uur; op zondag 17 december van
12.00 tot 17.00 uur.
KEULEN (W.Dld): Kerstmarkt
op de Alter Markt en op de Neu-
markt.
MAASEIK (B): Kerstmarkt op
deMarkt van 15 tot 17 december.
Morgen tussen 16.00 en 22.00
uur, zaterdag tussen 11.30 en
21.00 uur, zondag tussen 9.30 en
19.00 uur.
RAEREN (B): 'Kerstnacht' in
Berscheider Hof.

(ADVERTENTIE)

B-te-A yc- y^B _____B^^^ " JJëJ wwm^^^^ _____■ ___w_. Wm

m wÊém\ W^:m mt^'m MET FEESTKLED|NG VAN hij

Rnl »T?*" méM P^iJ KOM JE MOOI VOOR DE DAGWM wkm mm en voor de nacht.dassen,
m/i MHH |P| overhemden en kostuums.

Pil IL^I ZELFSEEN KERSTBOXERSHORT

■hI-P^ BPlli BKEJ IN MUZIEKDOOS VOOR FlB,-.
_B____________^li WJ ft'ij __^____r3^_________L__i

B_' P___S_^^__^_____^ _^_____^^^^^^^^^ *ffl_ft___BF -^ssS*

KOLBERT 195,- BOLERO KATOENEN DOU BLE - BREASTE D Wm\m\l\GILET 55,- KOSTUUM KOSTUUM KOSTUUM
PANTALON 98,- 295,- 195,- 450,-

Intra: seciiorreizen
inclusief
verpleekundige

Korte toer

lijk dat dit skigebied meer te bie-
den heeft dan een paar simpele
afdalinkjes op de gletsjer zelf.
Vanaf de hoogste lift in het ge-
bied, die eindigt op de 3333 me-
ter hoge Schaufelspitze, kan men
-als er in de wintermaanden
sneeuw ligt- in één lange ruk
door naar het middenstation. En
wie de skitechniek redelijk
machtig is, heeft de mogelijk-
heid buiten de pisten om naar
het dalstation af te dalen.

Uitkomst
Het futuristische bouwsel. Eis-
grat, aan het einde van de kabel-
baan heeft alles in huis. Een'
goed, maar niet erg sfeervol, zelf-
bedieningsrestaurant, een ski-
school en een sportzaak waar
ook ski's en schoenen worden
verhuurd. En dat laatste is een
uitkomst als men slechts voor
een oftwee dagen van de sneeuw
wilt genieten. Geen gezeul op
vliegvelden met moeilijk handel-
bare ski's of ruimtevretende ski-
schoenen. Voor Eisgrat een zon-
neterras met ligstoelenvan waar-
uit men een aangenaam uitzicht
heeft op de gletsjer en de drie
lange sleepliften over de eeuwige
sneeuw. Ook op drie andere
plaatsen in het gebied biedt de
horeca uitkomst aan dorstige en
hongerige skiërs en zonaanbid-
ders. Een afdaling tot het mid-
denstation zat er op de dag dat
wij er waren nog niet in, maar
desalniettemin konden we via
zeven slepers en één stoeltjeslift
toch nog een flink aantal ver-
schillende afdalingen maken
over voortreffelijk geprepareer-
de pisten.

wonderen, die daadwerkelijk
door mensen worden uitge-
beeld.

Een route volgt de stalletjes
door Zuid-Limburg terwijl een
andere route door Noord- en
Midden-Limburg loopt. De rou-
tes hebben een lengte van onge-
veer 100 kilometer.
Vanaf maandag 18 december
zijn de kerststallenroutes gratis
verkrijgbaar bij alle VVV-i kan-
toren in Limburg en bij circa 20
VVV's die aan de route liggen.

' _^____^___^________

lijdje vrij
Donderdag 14 december 1989 ♦35
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