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Getuigen melden honderden
doden bij betogingen

tegen bewind in Roemenië

Ceausescu zet leger in
r^EDAPEST - De Roemeense communistische leider Nico-
le Ceausescu lijkt te kiezen voor de 'Chinese oplossing' na de
pogingen van het afgelopen weekeinde in zeker twee stedenreen zijn dictatorialebewind. Bij die betogingen zijn volgens

berichten honderden doden gevallen. Gisteren
r°ot Roemenië zijn westelijke grenzen en stuurde Ceausescu
Poepen, tanks en helikopters naar de onrustige steden.

In de oostelijke stadBrasov, waar in
1987 arbeiders in opstand kwamen
tegen het bewind, zouden gisteren
betogers de straat zijn opgegaan. De
jongste rellen zijn de ernstigste be-
dreiging voor het strikt communis-
tische regime sinds de protesten in
1987, dies met harde hand werden
onderdrukt.

Ceausescu, die gisteren volgens
programma een bezoek begon aan
Iran, lijkt echter niet van plan ge-
hoor te geven aan de oproep van de
betogers voor meer vrijheid en het
aftreden van de al 24 jaarmet stren-
ge hand leidende 'conductor'.

PresidentBush
dreigt Panama
JASHINGTON - De Ameri-

president Bush sluit""litair ingrijpen niet uit als
op het doodschieten

r^ een Amerikaanse soldaat
jOr Panamese militairen, af-

kopen zaterdag. Bush zei dat
"J op een aantal manieren kan
legeren op het incident, maar
"t hij daarover nu niet wil
"ten.

? Panama zelf verklaarden Pana-?ese militairen maandag dat deJj'ttrnandant van de Amerikaanse
JJ^Pen in Panama heeft gedreigd
ïï*t een invasie, tenzij Panama kan
joggen Waarom" zaterdag de sol-

werd doodgeschoten.

ij een tweede schotenwisseling in?"* dagen tussen Panamezen en'J'^erikanen heeft gisteren een
militair een Panamese

ï°'itieman gewond. Dit heeft een
i°Be functionaris van het Ameri-iJ^nse ministerie van defensie gis-ren bekendgemaakt.

Arrestaties
Bij de botsingen met politie- en le-
gertroepen in de Roemeense weste-
lijke steden Arad en Timisoara, die
uitbraken na protesten tegen het or-
thodoxe communistische regime,
zijn volgens sommige onbevestigde
berichten vele doden gevallen. Het
kwam zaterdag en zondag tot bloe-
dige vechtpartijen tussen duizen-
den betogers en de Roemeense poli-
tie.
Diverse getuigen die gisteren uit
Roemenië vertrokken, verklaarden
dat er door het legeroptreden tien-
tallen tot honderden doden vielen
en dat er honderden gewonden zijn.
Veel mensen zijn gearresteerd. De
Roemeense veiligheidstroepen ver-
spreidden de demonstranten met
geweervuur en waterkanonnen.
Volgens een Joegoslavische getuige
zou zelfs vanuit helikopters zijn ge-
schoten.

De demonstranten in Timisoara,
waar vooral Roemenen van Hon-
gaarse en Duitse afkomst wonen,
waren in actie gekomen tegen de ar-
restatie van de protestantse domi-
nee Laszlo Tokes, een verdediger
van de rechten van de Hongaarse
minderheid in het gebied van Tran-
sylvanië. Maar de betoging liep al
snel uit op een demonstratie tegen
het bewind van Ceausescu.

In diverse landen, zoals de VS, de
Bondsrepubliek, Hongarije en ook
de DDR, werd gisteren bezorgdheid
geuit over de gebeurtenissen in
Roemenië en werd opgeroepen tot
democratische veranderingen.

# Zie ook pagina 3

het weer

JyiEN
j7depressie boven de Noord-
Ue trekt vandaag naar het
v|>ordoosten weg. De aange-
st k?e lucht 's neder en on-
fih zoll.at er naast opkla-

ook buien voorkomen,
sommige met on-■ eer en windstoten. De vrij, a-htige wind waait uit west

b
l zuidwest. De middagtem-

-5*ratuur loopt op tot 10 gra-
(j.. 1?- Ook de rest van de week

'JVen westenwinden zachte
y Vochtige lucht aanvoeren.
tt,°°f actuele informatie be-kkende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346
'^NDAAG:n°P- 08.45 onder: 16.30

23.35 onder: 12.16
ÏJftGEN£n °P- 08.45 onder: 16.30
""aan op; 00.45 onder: 12.26

Weer veel
doden door
noodweer

LONDEN - De storm die gisteren
voor de derde achtereenvolgende
dag grote delen van Europa teister-
de, heeft zeker 24 mensenlevens
geëist. Zondag vielen er 14 doden.
Volgens de weersvoorspellingen is
het eindevan het stormachtige weer
nog niet in zicht.

Ter hoogte van de Azoren was er
geen spoor meer te bekennen van
de 12-koppige bemanning van de
gezonken Spaanse vissersboot Ve-
lasco 11, zo maakte de Portugese
marine bekend.

In Groot-Brittannië verloren vijf
mensen het leven toen de helikop-
ter die zij gehuurd hadden neer-
stortte.

In Parijs vonden twee mannen de
dood toen een muur omviel.

Kohl vandaag op bezoek bij Modrow

Conferentie DDR
tegen hereniging

OOST-BERLIJN - De rege-
rings- en oppositiepartijen die
deelnemen aan het ronde-ta-
feloverleg in de DDR zijn te-
gen een Duitse hereniging.
Wel is men voorstander van
nauwe bilaterale en economi-
sche banden met de Bondsre-
publiek.Tijdens de ronde-ta-
felbesprekingen van gisteren
werden de Westduitse kanse-
lier Helmut Kohl en de Oost-
duitse premier Hans Modrov
opgeroepen de bilaterale en
economische betrekkingen
tussen de twee Duitse staten
uit te breiden. Maar de deelne-
mers aan het overleg voegden
er in een resolutie aan toe dat
'de soevereiniteiten de staatsi-
dentiteit van de twee Duitse
staten door geen van de partij-
en ter discussie mogen wor-
den gesteld.

De roep om een hereniging met de
Westduitsers is de laatste weken in
de DDR steeds luider geworden. De

Oostduitse communistische partij
moet er niets van weten. Kanselier
Kohl daarentegen heeft een tien-
puntenplan gepresenteerd dat op
termijn voorziet in een samengaan
van de twee Duitse staten.

Overwinnen
De deelnemers aan het ronde-tafel-
beraad in de DDR menen dat de
twee Duitslanden de wederzijdse
relatie alleen kunnen verbeteren als
de deling van heel Europa wordt
overwonnen. Van Kohl en Modrov
wordt gevraagd dat zij vandaag bij
hun eerste ontmoeting hun verant-
woordelijkheid voor de stabiliteit
en veiligheid in Europa zullen on-
derstrepen. De twee regeringslei-
ders spreken elkaar in de Oostduit-
se stad Dresden. Tijdens zijn bezoek
aan de DDR zal Kohl overigens niet
met geld gaan strooien, zo werd gis-
teren in Bonn te verstaan gegeven.

Op haar congres in West-Berlijn
heeft de Westduitse SPD een eigen
Duitsland-plan gepubliceerd, waar-
in opgeroepen wordt tot de spoedi-
ge vorming van een confederatie
tussen de twee Duitse staten.

Departementen
slordig met post

DEN HAAG - Wie een brief schrijft aan een
ministerie, moet lang wachten op antwoord
en tast vaak in het duister over watde ambte-
naren met debrief doen. Zelfs de bevestiging
dat de brief is aangekomen, kan er nog niet
altijd af. Dat schrijft de Nationale Ombuds-
man mr M. Oosting in een gisteren aan de
Tweede Kamer aangeboden rapport.
Vooral het ministerie van Justitie maakt er
een potje van. Daar is sprakevan 'een achter-
hoedepositie', omdat niet eens een interne in-

structie bestaat over de afhandeling van brie-
ven. Elke diensten ambtenaar doet maar wat
het beste lijkt. De netste behandeling krijgt
een briefschrijver van de ministeries van

Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, die
'nagenoeg correct' handelen.
Voor alle andere ministeries heeft de Om-
budsman de nodige aanbevelingen in petto,
die variëren van standaard-antwoordbrieven
tot betere procedures. Volgens Oosting blijkt
uit een onderzoekbij de diverse departemen-
ten dat ze eigenlijk nooit aan burgers melden
waarom de behandeling van een brief wat
langer gaat duren.

Sacharov
begraven

MOSKOU - Zeker tachtigdui-
zend Sovjet-burgers, bijeenge-
pakt op een plein bij een stadion
in Moskou, hebben gisteren tij-
dens een openbare herdenkings-
bijeenkomst de laatste eer bewe-
zen aan de donderdag op 68-jari-
ge leeftijd overleden Andrej Sa-
charov. Op de bijeenkomst
brachten collega-wetenschap-
pers, parlementariërs en voor-
malige dissidenten de overleden
natuurkundige en winnaar van
de Nobelprijs voor de Vrede hul-

de vóór zyn onvermoeibare ijve-
ren voor democratische vrijhe-
den en mensenrechten.

Een rouwstoet van ongeveer
10.000 mensen begeleidde eerder
op de dag de kist met het stoffe-
lijk overschot van Sacharov van
de Academie der Wetenschap-
pen, waar hij lag opgebaard, naar
de plaats van de herdenkingsbij-
eenkomst. Na de bijeenkomst
werd het lichaam van Sacharov
vervoerd naar een klein kerkhof
aan de rand van Moskou. Eerder
op de dag hadden Sovjet-leider
Michail Gorbatsjov en premier
Nikolaj Ryzjkov in de Academie
der Wetenschappen Sacharovs
weduwe JelenaBonner hun con-
doleances aangeboden.

" Zon tienduizendmensen liepen mee in
de rouwstoet in Moskou. Sovjetleider
Michail Gorbatsjov en premier Nikolaj
Ryzjkov behoorden gisteren tot diege-
nen die Sacharovs weduwe Jelena Bon-
ner hun condoleances aanboden.

vandaag
# Robert Long zingt

liedjes uit zijn
krullentijd.
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9 Maastricht en
Zuiveringschap zitten
elkaar in de haren.
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9 Toeristenbelasting
werd 25 jaar geleden
in Valkenburg
uitgevonden.
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" Marcel Liesdek voelt
zich gepakt.

# Romario informeert
Lazaroni over
Nederlands voetbal.
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Te snelle rijders
harder aangepakt

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabinet komt
met een reeks maatregelen om
strenger op te treden tegen auto-
mobilisten die de maximum
snelheid overtreden. De controle
op de snelwegen wordt in ieder
geval verscherpt. Ook zal een pu-
bliciteitscampagne worden ge-
voerd om de automobilisten te
wijzen op de gevolgen van te
hard rijden. Dat hebben de be-
windslieden Hirsch Ballin (justi-
tie) en Maij-Weggen (verkeer en
waterstaat) gisteren laten weten.
In de toekomst wil Maij-Weggen
het aantal wegdelen uitbreiden,
waarop niet harder dan honderd
kilometer mag worden gereden.
„Maar zolang de snelheidscon-
trole niet optimaal is, heeft dat
geen zin. Eerst moet strenger
worden opgetreden tegen snel-
heidsovertreders".

Dat sluit niet aan bij de opvattin-
gen van milieuminister Hans Al-
ders. Hij zei gisteravond voor de
tv voorstander te zijn van snelle
algehele verlaging van de maxi-
mumsnelheid naar 100 kilometer
per uur.

Minister bepleit
controle op aantal
gereden kilometers
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Roberto Benzi
tovert weer

MAASTRICHT - Na de subliem uitgevoerde concertreeks met
het Limburgs Symphonie Orkest, in de eerste decemberweek,
was de Franse tovenaar met de Italiaanse naam, dirigent Ro-
berto Benzi, afgelopen vrijdagavond voor een eenmalig optre-
den terug in onze provincie. Terwijl het LSO tezelfdertijd 0.1.v.
Salvador Mas Conde Bachs Weihnachtsoratorium in de stads-
schouwburg van Tilburg aan de man & vrouw bracht, voerde
het Brabants Orkest in de Maastrichtse Staarzaal een geheel
Frans programma uit, waarbij de directe, magisch-dynamische
armbewegingen van Roberto Benzi hun uitwerking niet mis-
ten, noch op de Brabantse musici, noch op het goed opgeko-
men Maastrichtse publiek.

Na een ontspannen, fris van de lever
gespeelde ouverture De Kalief van
Bagdad van Adrien Boieldieu gaf de
uit Brazilië afkomstige cellist Anto-
nio Meneses een warmbloedige,
doordringend klinkende vertolking
van het celloconcert van Edouard
Lalo. gedragen door een voortreffe-
lijk begeleidend orkest. De voor
Lalo typische mengeling van Fran-
se cantabiliteit met Spaans coloriet
krwam in zijn expressief spel tot vol-
le ontplooiing. Het elkaar muzikaal
blindelings aanvoelen van Meneses
en Benzi deed die avond even ver-
geten, dat dit celloconcert vanwege
de muzikale kwaliteit, of beter van-
wege het gebrek eraan, terecht min
af meer in vergetelheid is geraakt.
fin dan de befaamde Symphonie
Fantastique van Hector Berlioz.
Een nu zichtbaar gepassioneerd di-
rigerende Roberto Benzi ging het
Brabants Orkest voor in een over-
tuigende en bijzonder effectvol
klinkende interpretatie van deze on-. ijfeld meest muzikale Franse

t'onie uit de 19de eeuw. Een uit-
voering die zo ongeveer alles bezat

wat de oprechte muziekliefhebber
.zich kon wensen: een voortdurende
muzikale spanning, sfeer, monu-
mentaliteit en vooral klasse. De be-
kende Un bal-wals, die vaak te ho-
ren is als zijnde een hoofdstuk uit
een boekje van de Bouquetreeks,
klonk hier geheel comme il faut
zonder de dreigende ondertoon, die
de hele symfonie beheerst, uit het
oog en het hart te verliezen. De mu-
zikale confrontatie van de althobo
met het slagwerk, aan het slot van
de Scène aux champs, bezat een on-
gekende spanning, die hoorbaar tot
ontlading kwam in een opgelucht
gekuch van dezaal onmiddellijk na
de laatste toon van dit deel. Het
bronzen geluid van twee in het hal-
letje tussen de zaal en foyer opge-
stelde klokken verschafte de bizarre
sfeer van de Heksensabbat een spe-
ciaal effect. Het opgetogen publiek
beloonde dirigent en orkest met een
langdurige ovatie voor deze uitvoe-
ring, diemijn zoontje beslist als 'on-
wijs gaaf betiteld zou hebben.

peter p. graven

Reorganisatie van
Hafa-wereld gewenst

DEN HAAG/HEERLEN - Het
bestel voor harmonie, fanfare,
brass-, drum- en showbands als-
mede het majorettewezen moe-
ten worden gereorganiseerd. Om
gemeenschappelijke overlap-
pende taken zo goed mogelijk uit
te voeren moet er een nieuwe in-
stantie komen: een landelijk in-
stelling met een onafhankelijk
bestuur. De Steunfunctie Ama-
teur Muziek Organisaties (SA-
MO) moet een andere bestuurs-
vorm, heldere taken en eveneens
een onafhankelijk bestuur krij-
gen.
Dit stelt de Raad voor de Kunst
voor in een advies aan minister
D'Ancona van welzijn, volksge-
zondheid en cultuur voor het ter-
rein, dat veelal wordt aangeduid
als de hafabra-sektor. Hierin zijn
zeer veel amateurmuzikanten ac-
tief. Van hen zit het meerendeel,
meer dan 200.000, in georgani-
seerd verband bij circa 3000 ver-
enigingen, die zijn aangesloten

bij een van de vier landelijke or-
ganisaties - de Limburgse har-
monieën en fanfares in hoofd-
zaak bij de katholieke federatie,
de FKM. De SAMO is er voor de
muziekinhoudelijke ondersteu-
ning. Samen hebben ze veel tot
stand gebracht, maar er is ook
nog veel te verbeteren. Met een
reorganisatie van het bestel is te
bereiken dat taken en bevoegd-
heden onderling beter worden
afgestemd, dat de ondersteuning
verbetert evenals de kwaliteits-
bevordering.

De voorgestelde nieuwe landelij-
ke instantie moet de kollektieve
belangen behartigen als BUMA-
kontrakten, afkoopregeling ko-
piëren, bijscholing besturen en
de uniformering van de oplei-
ding onder andere door invoe-
ring van het hafabra-leerplan.
Ook moet deze instelling toe-
zicht houden op SAMO-nieuwe
stijl.

Dansworkshop in
schouwburg Heerlen

HEERLEN - In het weekeinde van
26, 27 en 28 januari wordt in de
Stadsschouwburg van Heerlen een
workshop Expressionistische Be-
wegingsdans gehouden. Dit work-
shopweekend staat in het kadervan
het dansfestival, dat voor de tweede
keer in Heerlen wordt gehouden en
tal van dansgroepen van verschil-
lende disciplines op zondagmiddag
28 januari op het podium brengt.

De workshop wordt door de Heer
lense Stadsschouwburg georgani

seerd in samenwerking met choreo-
grafe Elsa van der Heijden van de
Dans Compagnie Limburg. Het
doel ervan is geïnteresseerden be-
kend te maken met expressionisti-
sche bewegingsdans en met de pro-
dukties van de Danscompagnie. Tij-
dens de workshop komen de vol-
gende thema's aan de orde: hoe ont-
staat een produktie, hoe is de werk-
wijze en hoe ontstaat de bewegings-
dans.

Een en ander heeft een duidelijke

relatie met de voorstelling 'Die bit-
tere Tranen der Petra von Kant', die
vrijdag 16 februari door de Dans
Compagnie Limburg wordt ge-
bracht. Het workshopweekend
wordt op vrijdag 26 januari gehou-
den van 19.00 tot 22.00 uur, op zater-
dag 27 januarivan 11.00 tot 16.00uur
en op zondag 28 januari van 10.00 tot
12.00 uur, waarna in de middag een
presentatie volgt tijdens het Dans-
festival.

De kosten voor het workshopweek-
end, het dansfestival en de voorstel-
ling van Danscompagnie Limburg
bedragen zestig gulden per deelne-
mer. Minimum leeftijdsgrens 15
jaar. Aanmelding vóór 22 december
is mogelijk via de kassa van de
Heerlense Stadsschouwburg,
_f 045-716607.

# De Dans Compagnie Limburg met rechts Elsa van der Heijden Foto: widdershoven

recept
Gratin van kooirabi
en langgraanrijst

Benodigdheden voor 4 personen:
250 g Amerikaanse langgraanrijst,
zout, 500 g kooirabi, 250 g schpu-
derham, 5 dl sauce Hollandaise (in-
dien gewenst gemaakt van 1-2 pak-
jes), 1 el citroensap, 1 tl Limburgse
mosterd, 150 g geraspte Goudse

kaas, vers gemalen zwarte peper.

Kook de rijst volgens de gebruiks-
aanwijzing op de verpakking.
Schil de kooirabi en snijd daarna in
dunne plakjes.
Kook deze ca. 15 minuten in ruim
gezouten kokend water.
Laat daarna goed uitlekken.
Snijd de schouderham in reepjes.
Leg om en om een laag kooirabi en
rijst in een ovenschaal.

Strooi er wat zout en peper over en
eindig met de reepjes ham.
Maak de sauce Hollandaise en roer
er de geraspte kaas en mosterd
door.
Verdeel de saus over de ovenscho-
tel en bestrooi met versgemalen
zwarte peper.
Zet de schaal even onder de grill
om een bruin korstje te krijgen.

hub meijer

kunst

Nilla Pierrou, een
romantische violiste

MAASTRICHT - In de concert-
zaal van het Maastrichts Conser-
vatorium vond afgelopen zater-
dagavond een concert plaats ten
bate van UNICEF, het kinder-
fonds van de Verenigde Naties.
De van Zweden afkomstige vio-
liste Nilla Pierrou vertolkte, aan
de vleugel begeleid door Eugène
de Canck, voor een kleine 120 be-
langstellenden muziek van een
zevental verschillende compo-
nisten uit evenveel Europese lan-
den.
Nilla Pierrou, in het dagelijkse
leven onder meer docente aan
het genoemde conservatorium,
heeft vooral als vioolpedagoge
naam gemaakt, met als opvallen-
de exponenten Wilfred Sassen,
inmiddels tweede concertmees-
ter van het Limburgs Sympho-

nie Orkest, en Roeland Gehlen,
eerste prijswinnaar van het Os-
car Back Concours 1989. Op het
podium deed ze zich kennen als
een eminente, zij het qua speel-
wijze puur-romantische violiste.
Met een warme, volle toon ver-
klankte Nilla Pierrou haar selec-
tie van circa 2V_ eeuw vioolmu-
ziek. Daardoor deed zij het ba-

rokke karakter van een sonate
van Willem de Fesch beslist te-
kort en werd het dynamisch ele-
ment in het Duo opus 162 van
Franz Schubert opvallend bena-
drukt, waardoor dit werk van de
Weense grootmeester van de
kleine muziekvorm niet bepaald
klassiek, maar onmiskenbaar
weids-romantisch klonk.

Nilla Pierrou was interpretatief
op haar best in die muziek, die
van een folkloristische basis uit-
gaat, muziek waarbij de compo-
nist het melos en deritmiek van
de eigen volksmuziek op creatie-
ve wijze gebruikt heeft. Compo-
sities van respectievelijk Ernest
Bloch, ZoltanKodaly, JosefSuk,
Tor Aulin en de befaamde Tziga-

Ne van Maurice Ravel kregen een
gloedvolle, hartverwarmende
vertolking, waarbij vooral het
laatstgenoemde werk briljant
uitgevoerd werd. Als toegift
speelde zij - bijna vanzelfspre-
kend - soortgelijke muziek: een
kleine selectie van Hongaarse
volksmuziek in de bewerking
van Béla Bartók.
De Belgische pianist Eugène de
Canck deed wat men van een
klasse-begeleider normaliter
mag verwachten: secuur en on-
opvallend de violiste volgen.
Overigens kwam, dank zij de ge-
heel belangeloze medewerking
van beide musici en van verschil-
lende instanties, de recette van
dit concert volledig ten goede
van UNICEF. pete

_
p gmven

'uw tèk enjrung bledsjer'

Nu jonge cast aan
bod bij 'Excelsior'

KERKRADE - Over 'Auw tèk en
jrung bledsjer' vertelde de jongste
productie van toneelvereniging Ex-
celsior, Kerkrade, zaterdag en zon-
dag in het Wijngrachttheater. De
tekst van de klucht ('Dans de hele
nacht') werd door voorzitter Hans
Bosch en secretaris Huub Vreuls in
dialect overgezet. Een klus die de
Kerkradenaren is toevertrouwd.
Het opmerkelijke aan deze produc-
tie is echter, dat derollen bezet wor-
den door een jonge cast. Anderhalf
jaar geleden heeft Excelsior zijn le-
denstop opgeheven, als gevolg daar-
van had er instroom plaats. Door
nieuwelingen nu als groep te laten
optreden, nam Excelsior een groot
risico. De 'fans' moesten de hun ver-
trouwde acteurs en actrices missen.
De jonge cast heeft zich echter in
één slag een plaats veroverd in de
waardering van de toeschouwers.
Een overweldigend decor - het visi-
tekaartje van Excelsior - onder-
steunde het spel van de acteurs.
Het stuk handelt over een weduwe,
diemoeilijk over haar verdriet heen
komt en op vakantie gaat naar Grie-
kenland. Bij haar terugkomst
brengt ze een, veel jongere, Griekse
vriend mee. Ze praat over een op te
starten Grieks restaurantje. leder-
een denkt nu dat ze met de Griek
wil trouwen. Zeer tot spijt van dr
noonk Joehan, die heimelijk op Ma-

ria hoopte. Als de verwikkelingen
onoverzichtelijk worden, blijkt Ma-
ria alleen maar zakelijke belangen
te hebben in het restaurantje van
Nikos en krijgt dr noonk Joehan
zijn Maria. Eer het zover is, hebben
zich de nodige vermakelijke scènes
afgespeeld en hebben de nieuwko-
mers kans gekregen hun kwalitei-
ten te tonen.
De hoofdrol van Maria werd vlot en
goed verstaanbaar gebracht door
Lenie Ringens. Ze speeldereeds in
de Simpelveldse toneelvereniging
'Ons Genoegen. Van Jos Heijltjes
(Noonk Joehan), die eerder enkele
kleine rolletjes vervulde, blijkt nu
dat hij een flinkererol orgineel weet
te vertolken. Roger Lataster, als
Mare voor het eerst op de planken,
kwam wat geforceerd over, maar
zijn optreden houdt een belofte in.
Joyce Ploum gaf als Ireen een vlot
staaltje acteren weg. Des te opmer-

keiijker als men weet dat ze de rol in
tien dagen tij ds moest overnemen
van een zieke collega. Marij van
Loon als Juliette heeft elders to-
neelervaring opgedaan, dat is merk-
baar.

Dat Jo Bost als Frens voor het eerst
in de schijnwerpers staat, is moei-
lijk aan te nenem, hij was een en al
aktie. Kostelijk ookToineRuiters in
de, dankbare, rol van Nikos. Blijft
nog eervol te vermelden Nicolle
Bost als Marian.
Een charmante vertoning, in de re-
gie van John Ramaekers. Decor-
bouw onder leiding van Jos Krijgs-
man en Huub Kisters.
Donderdag 28 december speelt Ex-
celsior 'uit' in Welterhof, 8 en 9 ja-
nuari opnieuw in het Wijngracht-
theater.

mya maas

Poëzieconcert
'Fööniks'
uit Estland

MAASTRICHT - Onder de naam
Fööniks wordt vanavond om
20.00 uur een poëzieconcert uit
Estland gegeven in de Bonbon-
nière van de Stadsschouwburg te
Maastricht. Musici en dichters uit
Estland en Nederland geven een
beeld van de hedendaagse muziek
en poëzie in Estland.

Uit Estland zijn afkomstig de
dichters Doris Kareva en Indrek
Hirv en de pianiste Lima Kotkas,
uit Nederland het vocaal ensem-
ble voor muziek uit de Baltische
landen 'Dutch Baltica'.

De dichterslezen zelf voor uit hun
werk, gevolgd door Nederlandse
vertalingen. Dutch Baltica voert
composities uit van Arvo Part
(Solfeggio), Veljo Tormis (Sügis-
maastikud) en Paul deBoer (Koh-
vik on talvehotell en twee liede-
ren uit de Kalevipoeg).

De Estische pianiste Lima Kotkas
speelt werkenvan o.a. Eduard Tu-
bin. De sopraan Mariëtte Oelde-
rik, de fluitiste Carin Hartman en
de pianist Paul deBoer voeren de
nieuwste composities van Paul de
Boer uit, gebaseerd op een ge-
dicht van Doris Kareva.

SOL brengt
belcanto

VALKENBURG - De SticM
Opera Limburg (SOL) organise
op zaterdag 23 december een opö
en belcantoconcert in Kerstsfë
dat wordt gehouden in kasteel O 1
te Valkenburg. Tijdens dat contf
dat om 20.00 uur begint, zullen'
dramatische coloratuursopraan fi
tonieta de Bregan en de lyrische'
nor Roberto Antoniani, voorzie
van de SOL, musiceren. Zij zul*1
aria's en duetten zingen van Bell*1
Donizetti, Verdi, Cilea, Pucci»
Giordano en Mascagni.
Antonieta de Bregan is een PortuÉ
se, die o.a. studeerde in LissaW
Salzburg en Londen. Zij is gespe*
liseerd in Spaanse, Portugese 'Braziliaanse klassieke liedei*
Daarnaast heeft zij een groot aan
operarollen op haar naam staan]
solisten zullen worden begeM
door Raymond Janssen.

Oplossing van gisteren
DAL DDT

DRUK DOEt
rot-s-dM
OPONTHOUP
PS-ERA-GB

STORM
AR-EPE-KÖ
TOLLENAAR
OMA-R-ARÏ
LAMP E G E 1

NAP PTT

#De sopraan Antonieta 1Brétan.

Puzzel van de dag

Horizontaal: 1. roofvis: 4. voorgebergte; 8.
lokspijs; 10. spoedig; 11. maangestalte
(afk.); 12. metaal; 13. ofschoon, hoewel; 15.
vieze lucht; 17. hoofdtelwoord; 19. klooster-
overste; 21. ijzerhoudende grond; 22. Zweed-
se munt; 23. vlaktemaal; 25. boom; 27. ge-
was; 30. uitroep; 32. verbeten; 33. uitroep;
34. in grovetrekken; 36. te weinig vocht heb-
bend; 37. fluweelachtig weefsel; 38. fraai
dier.

Verticaal: 1. stopplaats; 2. vaartuig; 3. H
brandingsresf; 5. ten bedrage van; 6 bontfl
kleurde papegaai; 7. ovaalvormig verfplanW
9. grappenmaker; 12. sportevenement"(aft
13. de onbekende (afk. Latijn); 15. stemm'""
16. staafsiewagen; 18. oude lap; 30. Lu»
blaasje in water; 23. afzonderlijk; 24. blo*
vat; 26. maand van het jaar; 28. voltooid: j"1
van geringe dichtheid (van lucht); 31. Wj
maat; 33. raamscherm; 35. persoonlijk vn"H
36. lidwoord.
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Nadeel

Il* Verlaging van de overdrachtsbe-
L*ting van 6 naar 4,75 procent levert

van huizen een voordeel op
jj^enlopend van 313 gulden (wo-

CJ'Jg met een koopsom van 25.000
P'den) tot 11.250 gulden (woning

met een koopsom van 900.000 gul-
den). Dc verhoging van het huur-
waardeforfait betekent daarentegen
een financieel nadeel. Het gemid-
delde negatieve koopkrachteffect
van het hogere forfait is voor dc
doorsnee huiseigenaar 0,5 procent.

In VVD-kring werd voor het debat
van vandaag een .motie achter de
hand» gehouden waarin het afschaf-
fen van de totale overdrachtsbelas-
ting werd gevraagd. Men hoopte
daarbij op steun van het CDA. Na-
mens die partij verklaarde het ka-
merlid De Jong gisteren dat de
overdrachtsbelasting voor zijn par-
tij dient te verdwijnen. Een tijd-
schema noemde hij daarbij echter
niet. Het opheffen van de belasting
zou het kabinet komend jaar 1440
miljoen gulden schelen.

Martens voor
binder ministers
jfy^USSEL - De Belgische premier
L'lfried Martens heeft gezegd liever
Ite o en kleiner aantal dan de huidi-
L '9 bewindslieden te willen rege-
|it[?' e premier zei dit in een giste-
Ikr Verschenen interview met de~ atU De Standaard. „Erzijn te veel
kosters", zei de premier. „Ik zou
i^ 1aantal graag verminderen. Maar
Vj;*le daar geen kans toe tenzij de
(jJ' Partijen die deel uitmaken van
s& coalitie zouden beslissen een in-
inning te doen." Martens ver-t^arde met maximaal 15 ministersSenillen reëeren als hiJ ooit een vol-
h """J kabinet zou leiden.
O^gië heeft maar liefst 29 ministers
tü staatssecretarissen en als de mi-
<ja e*"s van de regionale regeringen
tn» 'J opgeteld worden, komt het0taal op 57.

Asielzoekers
massaal in

hongerstaking
- Circa 2.500 etni-he Turken die asiel hebben ge-

i aagd in Zweden, zijn gisterenhongerstaking gegaan uit pro-
v st tegen strikte nieuwe regels
?0r vluchtelingen. Volgens die

liifUWe reSels moeten vluchte-. kunnen aantonen dat inUn eigen land vervolging dreigt.

v.e hongerstaking begon in een
v cl">telingenkamp in Sunds-
v "" aldus een woordvoerster
y n de immigratiedienst. De ac-, sloeg snel over naar andere
s *rnpen waar in totaal 5.000 etni-
a*; *? Tl»rken uit Bulgarije op|s'el wachten.Weden liet afgelopen donder-
ker Weten de stroom asielzoe-
ko s.niet meer aan te kunnen en
crit

lgde aan dat het strenëere
Pal ZOU toePassen bij het be-
kot^? van wie in aanmerking
lih tVoor de status yan vluchte-
Jaa 'i de tweede helft van dit
geri wamen 20.000 vluchtelin-
he?i naar weden, meer dan iniQnni 988 ioen net er in totaal19-000 waren.

CDA-fractie in
Senaat wijkt

niet voor druk
DEN HAAG - De verhoging van
het huurwaardeforfait per 1 -ja-
nuari lijkt van de baan. De Eerste-
Kamerleden van het CDA beslo-
ten gisteravond aan te dringen op
een tijdrovende schriftelijke voor-
bereiding van het debat. Het pre-
sidum van de Eerste Kamer be-
slist vandaag of die schriftelijke
discussieronde er komt, maar het
CDA kan rekenen op steun van de
WD. Alleen wanneer het kabinet
de vragen uit de Senaat razend-
snel weet te beantwoorden, is er
nog een kleine kans dat de verho-
ging van het huurwaardeforfait
op 28 december door de Senaat
wordt geloodst. De CDA-senato-
ren trotseren daarmee de openlij-
ke druk vanuit hun partij, van
premier Lubbers en de Tweede-
Kamerfractie van de grootste re-
geringspartij.

Collor wint
in Brazilië

RIO DE JANEIRO - In de Brazi-
liaanse presidentsverkiezingen van
zondag heeft 'de arbeider' het afge-
legd tegen 'de miljonair. Toen gis-
teravond bijna 86 procent van de
stemmen geteld was, bleek dat de
centrum-rechtse Fernando Collor
de Mello bijna vijf procent meer
stemmen had gekregen dan zijn
linkse tegenstanderLuis Inacio 'Lu-
la' da Silva.

Vooraanstaande politici uit het
kamp van Lula's socialistische Ar-
beiderspartij (PT) gaven gisteren
ruiterlijk toe dat Lula met enkele
miljoenen stemmen verschil had
verloren. Het was de eerste keer
sinds 1960 dat de Brazilianen naar
de stembus konden. De verkiezin-
gen markeren de terugkeer naar de
democratie na twee decennia mili-
taire dictatuur. Collor volgt in maart
de door de militairen aangestelde
president José Sarney op.

" Collor de Mello

Heffingen
Komend voorjaar wil milieuminis-
ter Alders met de Kamer een prin-
cipiële discussie voeren in hoever-
re milieuheffingen meegerekend
moeten worden in het begrip col-

lectieve lastendruk: het beslag dat
belastingen en premies op elke ver-
diende gulden leggen. Zoals be-
kend wil het kabinet de collectieve
lastendruk stabiliseren op 53,6 pro-
cent per jaar tot aan het einde van
de kabinetsperiode. Een intensive-
ring van het milieubeleid met ho-
gere heffingen kan dit streven
doorkruisen, tenzij belastingen en
premies elders dalen.

De CDA-fractie in de Tweede ka-
mer wil in ieder geval dat de priori-
teit die het milieu in het econo-
misch beleid krijgt 'eerst' moet lei-
den tot besparingen op andere uit-
gaven, wegens het belang van het
verlagen of gelijk houden van de
collectieve lastendruk. 'Een lichte
toename' van die druk is pas be-
spreekbaar wanneer het uitblijven
van maatregelen het milieu op ter-
mijn nog grotere schade toebrengt.
Dat staat in de nota 'Van plan naar
werkelijkheid' van de CDA-fractie-
commissie milieubeheer. Een an-
der opvallend punt uit het CDA-
milieuplan is het openlaten van de
mogelijkheid tot uitbreiding van
het gebruik van ('schone') kern-
energie. Bij de kabinetsformatie
bleek de optie van kernenergie niet
haalbaar.

Kok komt niet tegemoet aan wensen PvdA

Conflict over verlagen
overdrachtsbelasting

Van onze parlementsredactie

i*"N HAAG - Het kabinet is niet van plan een voorgestelde
.daging van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een Wo-

na enige tijd weer terug te draaien. De maatregel moet
niet tot 1 mei 1990 worden uitgesteld om zo een betere af-ding te kunnen maken met de aftopping van het reiskosten-

wfait.

laster Kok (Financiën) heeft dit
i Kamer meegedeeld. Hij keerde
fjj daarmee tegen wensen van de
j?A. De sociaal-democraten zien
r* in waarom baten die ontstaan
"or een verhoging van het huur-
«ardeforfait van 1,8 naar 2,3 pro-
i 1"-1 op 1 januari (250 miljoen gul-
P!*1 gebruikt moeten worden voor.lagere overdrachtsbelasting. Het
r'st. zou de PvdA het geld steken inr l belastingaftrek voor openbaar
L^oer jaarkaartenom zo het open-
?ar vervoer te stimuleren. De Ka-er Praat vandaag over de zaak.

binnen/buitenland
Onderzoek ministerie ron WVC wijst uit:

Alcoholgebruik in
Nederland gedaald

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het aantal alco-
holgebruikers in ons land daalt.
Degenen die nog wel een glaasje
nuttigen doen het wat rustiger
aan dan voorheen. Bovendien
neemt de tolerantie tegenover te
veel drinken af. Dat blijkt uit het
gisteren verschenen onderzoeks-
rapport 'Alcohol: opnieuw beke-
ken. Het onderzoek is uitge-
voerd in opdracht van het minis-
terie van WVC om na te gaan of
er veranderingen zijn opgetre-den sinds de start van de alcohol-
matigingscampagnes in 1986.Het percentage Nederlanders dat
wel eens alcohol drinkt is in drie

jaar tijd afgenomen van 87 pro-
cent naar 83 procent. Vooral on-
der jongeren neemt het alcohol-
gebruikaf: nog 77 procent van de
15- tot en met 24-jarigen drinkt,
tegen 84 procent in 1986.
Het alcoholgebruik is bovendien

duidelijk gematigder geworden.
Het aantal mensen dat vroeger
zes tot twintig glazen per week
nuttigde is gedaald. Op door-de-
weekse-dagen wordt er minder
bij het eten gedronken, maar de
groep die overdag drinkt neemt

toe. Steeds meer mensen beper-
ken zich tot vijf glazen per week.
In de groep die meer dan twintig
glazen per week nuttigt wordt
echter nauwelijks een daling ge-
constateerd.
Veel drinken wordt minder geac-
cepteerd danin 1986. Als het gaat
om bier drinken op feestjes in
het weekeinde, worden nu 5 a 6
glazen als normaal beschouwd,
tegenover 9 glazen in 1986. De
bekendheid met de slagzin
'Drank maakt meer kapot dan je
lief is', is vrijwel algemeen.
Slechts 2 procent van de Neder-
landse bevolking van 15 t/m '60
jaar heeft nog nooit van deze
slagzin gehoord.

Hogere brandslotheffing aanvaard

Kamer tevreden
over gasprijs

DEN HAAG - Een Kamermeerder-
heid van CDA en PvdA is tevreden
met het kabinetsbesluit om de ac-
cijnsverhoging voor huisbrandolie
en petroleum, die voor 1 januari
was aangekondigd, te schrappen.
De door het kabinet gekozen oplos-
sing om het financiële gat te dek-
ken - hogere brandstofheffingen -
kan de goedkeuring van de fracties
wegdragen.

Met instemming is ook kennisge-
nomen van het feit dat de gasprijs-
verhoging voor gezinnen, die op 1
juli 1990 zal optreden als gevolg
van de duurdere huisbrandolie,
geen 1,3 cent (inclusief BTW)
wordt, maar 0,5 cent op basis van
de brandstofheffing (inclusief
BTW).
Woordvoerders van beide fracties
zullen vandaag in een over de kabi-
netsbesluiten te houden marathon-
debat in deKamer geen problemen
meer maken.

Luxemburg
handhaaft

bankgeheim
BRUSSEL - Luxemburg heeft gis-
teren in Brussel keihard geweigerd
mee te werken aan een Europese re-
geling om belastingontduiking te-
gen te gaan. Het land hield voet bij
stuk inzake het handhaven van zijn
bankgeheim. De Luxemburgers, al-
dus minister van Financiën Wim
Kok, zijn zo flexibel als een blok be-
ton. Luxemburg, zo bleek tijdens de
bijeenkomst van de EG-ministers
van Financiën, wil hooguit juridi-
sche bijstand aan andere EG-lidsta-
ten verlenen als er een ernstig ver-
moeden van fraude of criminaliteit
bestaat. Maar het denkt niet over
administratieve samenwerking om
bij voorbeeld ontduiking van belas-
ting te bestrijden.
Op de vraag of door de onwrikbare
houding van het Groothertogdom
nu ook de ondertekening van het
Schengen-akkoord op de zeer lange
baan geschoven is, wilde minister
Kok geen duidelijk antwoord ge-
ven. Wel wees hij erop datbij dat ak-
koord ook nog andere problemen
dan alleen maar het Luxemburgse
bankgeheim spelen, zoals het mi-
grantenprobleem dat kortgeleden
door de Duitse Bondsrepubliek
werd opgeworpen. Dat compliceert
de ondertekening van het verdrag
van Schengen nog meer.

%Twee F-16 gevechtsvlieg-
tuigen van de Amerikaanse
luchtmacht zijn gisteren
met elkaar in botsing geko-
men en in de omgeving van
de Westduitse stad Lud-
wigshafen neergestort.

Wrakstukken van de twee
toestellen kwamen terecht in
het plaatsje Maxdorf, onder
andere in een groentemarkt
(foto). Volgens de plaatselij-
ke politie is een van de twee
piloten om het leven geko-
men en raakte de ander ge-
wond. Onder de bevolking
zouden geen slachtoffers
zijn gevallen.

Beweging
Het kon gewoon niet uitblij-
ven: ook in Roemenië gaan
de mensen woedend op de
barricaden. Dat wil wel wat
zeggen, want het regime
van de kille machtsfanaticus
Nicolae Ceausescu heeft tot
dusver totaal geen blijk ge-
geven van enige bereidheid
om in navolging van de an-
dere Oostbloklanden de

weg van de hervormingen in te slaan. Integendeel: leger en politie
slaan er bruut op los en als de berichten van ooggetuigen op
waarheid berusten, heeft zich in de Westroemeense stad Timisoara
reeds een waar bloedbad voltrokken.
Er is moed voor nodig om tegen onderdrukking en tirannie in op-
stand te komen. Dat geldt al helemaal voor Roemenië. Maar zich
aan de tv-beelden uit Hongarije en de Sovjetunie vergapend, be-
gint de massa in b§weging te komen. Langzaam maar zeker, naar
het schijnt. De vraag is of de onrust onder de etnische Hongaren
over zal slaan naar elders.
Ceausescu wil doen geloven dat hij met de steun van het volk re-
geert. Niets is minder waar. De VPRO-reportage van afgelopen
zondag heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat de 'aanhankelijk-
heid' die de Roemenen steedsweer jegens hun leider plegen te de-
monstreren, niets anders dan één grote nep-adhesie, een van ho-
gerhand georkestreerde dressuur.
In werkelijkheid gaat de eerzuchtige, met grootheidswaanzin be-
hepte en zich aan nepotisme schuldig makende Ceausescu onver-
droten zijn gang en wordt het volk monddood en arm gehouden.
Maar hoelang kan hij zich nog verzekerd weten van de steun uit het
leger en de Securitate, zijn geheime dienst?

Hoe de zaken in Roemenië zich gaan ontwikkelen, is volstrekt on-
voorspelbaar. Echter, hoe meer de politieke en maatschappelijke
veranderingen in de omringende landen voortschrijden, des te ma-
nifester zal Ceausescu als 'schandvlek' te kijk staan.
Het moment lijkt gekomendat hetWesten in een gecombineerd ini-
tiatief de (economische) betrekkingen herziet tot ongeveer niets.
Met uitzondering van het stalinistische Albanië heeft Roemenië
geen sympathisanten meer onder de Europeanen. De enige die
dat nog niet wil begrijpen, is de dictator te Boekarest. Die begeeft
zich naar Iran en zoekt aansluiting bij Deng Xiaoping, de slager
van Peking. Soort zoekt soort.

F.S. J

EG schuift
besluiten over
BTW vooruit

BRUSSEL - Luxemburg en Span-
je moeten hun BTW voor 1992 ver-
hogen van twaalf tot minimaal
veertien procent. Daarover hebben
de EG-ministers van Financiën gis-
teren in Brussel overeenstemming
bereikt. Beslissingen over een ver-
dere toenadering van de BTW-ta-
rieven in de EG-landen zijn voor-
uitgeschoven tot 1991.

Het besluit van de ministerraad,
dat gisteren door EG-woordvoer-
ders als 'akkoord over de toenade-
ring van BTW-tarieven' naar buiten
werd gebracht, gaat uit van een
'vork' of 'bandbreedte' van veer-
tien tot twintig procent. Landen
die daar nu nog buiten.vallen mo-
gen zich bij wijziging van hun tarie-
ven niet verder van deze vork ver-
wijderen.

De EG-landen verplichten zich er
verder toe om voor eind 1991 te be-
sluiten tot een verdere harmonisa-
tie. Nu al is vastgelegd dat veertien
procent daarbij het minimum zal
zijn. Of er ook een maximum moet
komen is nog onduidelijk. Maar als
er een maximum komt zal dit niet
hoger zijn dan twintig procent, zo
is besloten. Minister Wim Kok
heeft gisteren laten aantekenen dat
zestien procent wat hem betreft het
uiterste minimum is. Nederland
kent nu een tarief van 18,5 procent.

Ook miljoenen voor Cambodja en Ethiopië

Pronk wil hulp
geven aan Chili

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Pronk (Ont-
wikkelingsamenwerking) wil tien-
tallen miljoenen guldens inzetten
voor hulp aan Ethiopië, Chili en
Cambodja. Over de exacte bedragen
wil de minister zich nog niet uitla-
ten, maar alleen al voor Chili denkt
Pronk aan 'enkele tientallen miljoe-
nen guldens' voor een periode van

een aantal jaren. De bewindsman
maakte zijn plannen gisteren be-
kend tijdens een bijeenkomst met
de pers.

Deze week probeert de minister in
gesprekken met non-gouvernemen-
tele hulporganisaties een duidelijk
beeld te krijgen van de hulpbehoef-
te in Ethiopië. De informatie die het
departement daarover bereikt, is
'verwarrend', aldus Pronk. „Er zijn
berichten dat de problemen in dat
land minder groot zijn dan ge-
dacht".

De bewindsman heeft besloten dat
Nederlandse missies zich op de
hoogte zullen stellen van de situatie
in Chili en Cambodja. Chili verdient
steun omdat dat land „zich opnieuw
aan het democratiseren is", zo ver-
wees Pronk naar de onlangs gehou-
den verkiezingen, die een burger-
president in het zadel hielpen.
Ook Cambodja krijgt 'op fikse
schaal adekwate hulpverlening',
maar eerst moet worden uitgezocht
of de ontwikkelingsgelden in dat
land ook te besteden zijn. Pronk
wenst geen ontwikkelingsrelatie
met de zittende regering-Hun Sen
of de Rode Khmer, maar wil de gel-
den via non-gouvernementele en in-
ternationale hulporganisaties beste-
den.

Het is de minister duidelijkdat Ont-
wikkelingssamenwerking de ko-
mende jaren op weinig extra geld
kan rekenen en daarom moeten bin-
nen de bestaande financiële ruimte
herschikkingen plaatsvinden.

Punt uit
Extra tel

Oud-en-nieuwvierders op de
hele wereld zullen de 31ste de-
cember een tel extra geduld
moeten hebben voor zij het glas
kunnen heffen op het nieuwe
jaar. 1989 duurt een seconde
langer en overal zullen de klok-
ken vlak voor middernacht een
seconde teruggezet moeten
worden om de tijd gelijk te la-
ten lopen met de omwentelin-
gen van de aarde, zo heeft het.
Britse 'Royal Greenwich Ob-
servatory' bepaald. Met de
'schrikkelseconde' wordt er
voor gezorgd dat de aarde bij de
tijd blijft.

Stinissen
Gerard Stinissen uit het Gro-
ningse Winsum zal niet langer
pogingen ondernemen zijn al
vijftien jaar in coma liggende
vrouw Ineke Stinissen-Swager-
man (47) uit het Haaksbergse
verpleeghuis Het Wiedenbroek
te halen. Gerard Stinissen gaat
ervan uit dat Het Wiedenbroek
- ingevolge het bestuursbesluit
van vorige week - de kunstma-
tige voeding over enige tijd zal
stopzetten.

Dinar
De regering van Joegoslavië
heeft voorgesteld een nieuwe
munteenheid te introduceren
ter bestrijding van de inflatie.
Premier Ante Markovic ver-
klaarde gisteren tegenover het
parlement dat er van de huidige
dinar vier nullen moeten wor-
den afgehaald. De nieuwe
munteenheid moet worden ge-
koppeld aan de Westduitse
mark en wordt daardoor voor
het eerst sinds de tweede we-
reldoorlog vrij inwisselbaar te-
gen alle westerse valuta's.

EG
Turkije heeft gisteren gezegd
dat het nog altijd vastbesloten
is volledig lid te worden van de
EG, ondanks een besluit van
Brussel de onderhandelingen
over toetreding op de lange
baan te schuiven.

Bezoek
De Amerikaanse adviseur voor
nationale veiligheid, Brent
Scowcroft, blijkt al in juli, een
maand na de bloedige onder-
drukking van^ de democratise-
ringsbeweging, een bezoek te
hebben gebracht aan China.
Bush kreeg vorige week zware
kritiek te verduren over het feit
dat in het weekeinde van 9 e/i10 december een hoge Ameri-
kaanse delegatie, onder wie
Scowcroft, een bezoek aan Pe-
king had gebracht. Dit bezoek
werd opgevat als strijdig met
het stopzetten van contacten op
hoog niveau tussen de VS en
China.

Havel
Cestmir Cisar trekt zich terug
als kandidaat voor het presi-
dentschap in Tsjechoslowakije.
De 69-jarige voormalige parle-
mentsvoorzitter sprak gisteren
zijn steun uit voor Vaclav Ha-
vel, de huidige leider van het
oppositionele Burgerforum.
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-~~^_SADVERTENTIE)

Italiaanse styling
vakmanschap

BERTOLUCCI horloges

■L \\lmE Exclusieve
I^B^r | sieraden

I Oautzenbergstr. 24

'Ueertf'M Heerlen
--__^^l H-JI-. 045-711415

(ADVERTENTIE)

—Crash op de goudmarkt bij V&D.—i
______^ÉrT^^H Bi^^^J>tW

B^#yn| _____l__^__?9

14 kar. gouden fantasie collier. Gewicht 7,05 g. Bijpassende 14 kar. gouden armband. Gewicht 3,40 g.
Op diverse andere 14 kar. gouden colliers -,
en armbanden kortingen van 30,- tot 60.,- ''^Ök^ïSk §

Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 30 december of zolangde voorraad strekt. -.~v~'

Alleen verkrijgbaar in Maastricht. Heerlen '( VVÓrdt Steeds leuk-f t>jj V&D.

1 "■■""— '■■ — ■»"■—^AWlimburgs dagblad J
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rrOVInCI© Bureau Bibliotheek
I '.„ L Postbus 5700

>. aHf-J LimDUrQ 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

■Mdwiaiing Gedeputeerde Staten makenbekend,
m 232/51-89 datzij voornemenszijn aan de Naamloze Ven-

nootschap D.S.M, onder een aantal voor-
schriften vergunningen ingevolge de Hinder-
wet,deWet inzake de luchtverontreinigingen
de Wet geluidhinderte verlenen voor het uit-
breiden/wijzigen van haar Chemische Bedrij-
ven met een installatie voor de productie van
Melamine (Melaf 3) gelegen op de lokatie
Noord in de gemeente Geleen. Het ontwerp
van deze beschikking, alsmede de aanvraag
en andereterzakezijnde stukkenliggen ter in-
zage van 20 december 1989tot 4 januari 1990
en wel: - in hetProvinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; -
in het gemeentehuisvan Geleen tijdens de
werkuren en bovendien 's woensdags van
17.00 uurtot 20.00 uur, alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsentot het eindevan determijn waarbin-
nen beroepkan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag. De aanvrager,
alsmede degenen, die bezwaren hebben in-
gebracht naar aanleiding van de aanvraag en
een iederdieaantoont, dat hij daartoeredelij-
kerwijs niet in staat isgeweest, kunnen tot bo-
vengenoemde datum gemotiveerde schrifte-
lijke bezwaren inbrengen tegen hetontwerp
van de beschikking. Degene dieeen bezwaar-
schrift indient,kan verzoekenzijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken. Een be-
zwaarschrift moet worden ingediend bij Ge-
deputeerde Staten, postbus 5700,6202 MA
Maastricht. Alleen degenen,die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenom-
schreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet instaat is geweest,
zijn later tot het instellenvan beroep gerech-
tigd.

___, I

' *:'.'■ ■':: :■■■■■■■■■■"■■'■ ' ■' ■"■■

<__ nlr< li'i-Mr'iw■"..'_____

:\:*MP';' ■; * '^aaaaaaW^"'^ *Ê.'*ml —'-M M^BL-JKHk3?^T-

Sßr^"' ,' j»F „̂Sr"- ""^ ■~:?:^Bj|^v"^^

L """*"'* Doe mee aan deBlau Saks Super-
prijsvraag en maak kans op een kompleet
gedekte tafel ter waarde van f. 1.000,-!
"Haal nu een deelnameformulierbij de officiële Blau Saks
dealeren profiteer tevens van de Blau SaksDecember-
aanbiedingen. Maar wacht niet te lang want de
aanbiedingen gelden maar tot 31 december 1989!

Blau Saks, een traditie op tafel.

' Voor info Blau Saks-dealeradressen, bel Bongers Porselein: 080-776627_ — —■

VOORLOPIG IS
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar-
stig naar gezocht. In een race tegen de klok.

En tegen de dood. Een race die we moeten winnen.
En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het onder-
zoek naar aids een AIDS FONDS: GIRO 8957
financiële injectie. (Storten op bankrekeningnummer 70.70.70228 kan ook)

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 14-12-1989
zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN ,
1. SEEGERS INFORMATIE EN ORGANISATIE BV, 't

Hoefveld 27, 6373 KM Landgraaf, v/h Valkenburger- ',
weg 16, 6411 BN Heerlen. .'
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. F.J.P. Baur, Pasweg 83, 6371 BK Schaes-
berg-Landgraaf, tel. 045-313706 (flnr. 13732).

2. TH.J.M. DE VREDE, Frankenstraat 114, 6224 GS
Maastricht, beh. vennoot van Deloij Assurantiekantoor
C.V.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. D.F.G.A.M. Tripels, Brusselsestraat 34-36,
6211 PE Maastricht, tel. 043-215041 (flnr. 13733).

3. IMMOBOUW BV, Lombardkade 50 A, 3011 2D Rotter-
dam (stat. gevestigd te Heerlen).
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. M.C. Udink, Schouwburgplein 30-34, 3012
CL Rotterdam, tel. 010-4008222 (flnr. 13734).

4. F.J. WIJNANDS, Pres. Rooseveltlaan 133 A, 6224 CJ
Maastricht, h.o.d.n. Glashandel Zuid-Limburg, Heer-
derweg 16, 6224 LE Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. A.P. Zweers-van Vollenhoven, Alex. Batta-
laan 40, 6221 CE Maastricht, tel. 043-250441 (flnr.
13735).

5. CONSTANTIMPEX BV, Nijverheidsweg 21, 3401 MC
IJsselstein (Utrecht) (stat. gevestigd te Heerlen).
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. E. Koers, Biltstraat 206,3572 BS Utrecht,
tel. 030-711944 (flnr. 13736).

B. OPGEHEVEN
6. J.TH. SIMMER BV, Napoleonsbaan 7, Ittervoort, gem.

Hunse'l (stat. gevestigd te Hoensbroek), (flnr. 13455).

Lancöme promotion
bij Schunck.

daar winkel je voor je plezier !

"ss^^^^^^^^^b ___il^-'-::__j fl fl_ I __k I I _fl I ___ __TK I B^^H fll BI Ifl "* Ifl """ Een kwaliteits ver-

■ I ■jjlipllpt I mttM II _J PI IV Ifl rekijker. Inklapbaar
I Bipfl II Br W\ W^^ \\\ 1^ en incl'luxe etui*■tfylM M m^ m VergrootBx,objec-'>:?S3_H ■ _^H IV I _■ h-h b ■ - M I w «■■ V IflJ 11_______■ _T I------I W tiet 21 mm. Zolang

m
m<^r'r\ _r I II V J H de voorraad strekt.

Sa rIANSitNutK* * WLmr
Van de 75 Hans Anders vestigingen zijn deze dichtbij: MAASTRICHT, Markt 4, tel. 043-210975. HEERLEN, Dautzenbergstraat 17b, tel. 045-712075. SITTARD, Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298. ROERMOND, Hamstraat 42, tel. 04750-16258. WEERT, Langstraat 63,

tel. 04950-38390. VENLO, Markt 16,(achter het stadhuis), tel. 077-545094.

gj, WAT ONS BETREFT jj
W WORDT HET EEN tf

HEEL MOOIE KERST
___\. NU EEN NIEUWE RENAULT 5 HALEN

EN PAS IN 1991 BETALEN.

J& De Renault showroom stond deze maand (^^m^^ f \ifP maar liefst dertien
#B al bol van de aanbiedingen. Maar rond fesBiiË& ( <J% maanden lang niets te
\/// de Kerstdagen gooienwe er nog een schepje \%W / betalen * U betaalt'm

bovenop. Op die manier zorgen we ervoor dat de <^"^^KSsf4 \/ / Pas in Januari 1991! u
feestdagen een extra feestelijk tintjekrijgen. kiest voor een
Zeker wanneer u besluit deze maand een nieuwe gunstige renterege- rtïky/d >_Z

Renaultte JSg^^JP^^^ lm& 0% rente b| J /QlX^

roATIC IfÖ-XCDCCTRI I *W^^^^^^^l-I^^^ gevoerdeßenaultsCosmo-GRATISKOFFERSET BIJ Polten en de nieuwe
ELKE NIEUWE RENAULTI9 *®^jHgW"%^ Renault 5 Pansienne.
OFI9CHAMADE. RENAULTWENST
Als u nog deze maand een nieuwe >|K^^^Mf£l(lwfi^^»^ II PRETTIGE
Renaultl9ofl9Chamadekooptkrijgtu cc__CTr_A«ki
ereen luxe 7-deligeRenault kofferset bij. M^-^^^^^^'^^m^^mÊ' Ftt^ ■ «AötN.
De kofferset is al net zo kompleet als de u merkt het: voor een witte
Renault 19 zelf: naast diverse koffers in %WI«»liW Kerst kunnen we niet zorgen,
verschillende maten bestaat de set onder Mll^llreil*W maar verder doet de Renauft-
meer uit een flight-bag, een beauty-case en ** Wm^ w dealerer van alles aan om defeest-

een grote sporttas, /^r/ J^' -, dagenzofeestelijk mogelijk te maken. We
ggÉ Wj**** En dat is logisch, /^_J3^^_ j hopen dan ook dat Kerst 1989 een fan-
Ijj want bij een echte reis- —4 tastisch leuke Kerst voor u wordt En mis-

R^&l^PiJ wr wagen hoort nu een- ÏVL^V [ _ schien kan Renault daar met deze aan-
mk maal een echtereisset. T A*C biedingen wat aan bijdragen. JoyeuxNoël!

'"'^^^Sf-A *Financiering op basisvan huurkoopvia Renault Financiering. Minimaal te financieren bedrag f4.000,-, max. f 10.000,-.Aanbetaling 25%. Raadpleeg de
W*»"* Renault-dealer voor allefinancieringsvoorwaarden. De aktie geldt tot enmet 31 december 1989.

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. Kerkrade; Chr. Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424.
Maastricht, Autocentrum G.M. E dejongheB.V, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288. Sittard; Auto Bex B.V,

Tunnelstraat 2a, Te1..04490-19664. \_Jkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
IV-.D



DDR had druk politiek weekeinde

Partijen koortsachtig
op zoek naar profiel

OST-BERLIJN - Koortsachtige politieke activiteiten
/gelopen weekeinde in de DDR. Oude en nieuwe partij-'n Waren op zoek naar een eigen profiel en niemand

om het thema Duitse eenheid heen. De CDU pro-
3eerde zich in Oost-Berlijn te bevrijden van 40 jaar cojla-
roratie met de communisten. InLeipzig vroegen de leden
Lai^ de 'Democratische Doorbraak' zich af wat ze nu"genlijk willen. En de tweede helft van het buitengewo-se congres van derestanten van de communistische SEDc°nd weer in het teken van het puinruimen.

ijgeyaardigden van de Westduitse
j^'Jen hQlden van de ene Oost-

|e Se politieke bijeenkomst naar
andere op zoek naar raakvlak-

& Per slot van rekening is het
"Ihö We^ om een Soede basis in deJ*^ te hebben, mocht het tot eenreniging komen.

Richting
°°ral de 'Democratische Door-
bak' genoot enorme Westduitselangstelling. Waarschijnlijk, om-
j" iedereen hoge verwachtingen

r^de groep heeft, maar niemand
g*t welke richting 'DA' op zal
J**"- Zaterdag mocht de Westduit-
.'-DU-minister Norbert Blum zijn

landgenoten' vertellen dat hij
'edervereinigt' wil worden. Daar-
Waarschuwde de plaatsvervan-

|nd SPD-voorzitter Hertha Dau-er~Gmelin voor overhaaste stap-
/*"-> 'omdat we ook nog buren heb-
*^die zich terecht zorgen maken',

k^vonds pleitte parlementsvoor-
j*r Rita Süssmuth (CDU) voor
""> Europese oplossing en zondag

de liberale minister
"J1Buitenlandse Zaken en geboren
~stduitser, Hans-Dietrich Gen-
M.er> voor al te emotionele ontwik-
ken. Ook de Groenen en de
~lerse CSU hadden waarnemersF»»urd.

lw.Sen de bedrijven door werd er
gediscussieerd over de koers:

jj 8 met het socialisme en hereni-
<)e 6 of zoeken naar een eigen, der-
Sm "^eg? Een van de mannen van
L eerste uur, dominee Schorlem-
Kj.r> vroeg zich vertwijfeld af 'in
rew Party z^ 'k eigenlijk?'. Er
fef tenslotte een programma aan-
(J^rnen, waarin wordt gestreefd
ij) een parlementaire democratie
t» een pluralistisch, federatief sys-
U"1- Uiteindelijk moet dit leiden

een Duitsland binnen de gren-
fc»' Van 1989. En daarmeekon ieder-bleven.
Ij;j*itier groot was de Westduitse be-
q gstelling voor het congresvan de
a stduitse CDU, die 40 jaar als een
\ lsteüjk vijgeblad heeft gediend
Bj.°r de communistische overheer-
i^ 8- De onbesmette, 48-jarige advo-
ov*1 Lothar de Maiziere, werd met

meerderheid geko-
rj^ 1 tot voorzitter op een vergade-
rs h

le in het teken zou staan van
rjtiubieuze rol van de CDU. Maar
chff kwam weinig van terecht. De
h 5 -"-ten-democraten wasten hun
corn 'n onscnuld en.schoven de

""""nunisten de Zwarte Piet toe.

Steun
CDU, die het in dis-

liSK/'ft geraakte partijbegrip 'socia-
tk f verving door het woord 'so-
rjp > hoopt bij de verkiezingsstrijd

steun van de grote Westduitseb^erpartij. Westberlijns ex-CDU-
Oj^ Serneester Diepgen kreeg daar-
tj^.net als CSU-secretaris-generaal

r een staande ovatie. Minder
d^ 0|Jsiast waren de afgevaardig-
de °ver de oproep van de twee
«(.stduitsers naar een snelle hereni-

' e Maziere zei dat er aan de
i^ er-Neissegrens met Polen niet
W* *orden getornd. Daar kon Hu-
t_.Q's^ie nog steeds droomt van een°t Duits Rijk, het mee doen.

g^ 2700 communistische gedele-
te) n moesten het zonder hoge
cLegaties uit het Westen doen en
<L °ndanks het feit dat de partij
IL het besmette 'Socialistische
V eidsPartij Duitsland' de toe-
Ijsql^S 'Partij van het Democra-n Socialisme' plakte.

„Zo heten we, tot er een andere op-
lossing is gevonden," zei voorzitter
Gysi. „Zij, die nog lid zijn, beken-
nen zich tot de geschiedenis van
deze partij en onttrekken zich niet
aan hun verantwoordelijkheid. Ze
zetten zich in voor een nieuw be-
gin."Daarbij zullen meer markteco-
nomie, eigen verantwoordelijkheid
en minder apparaat centraal staan.
Een hereniging wees Gysi af, omdat
de DDR daardoor 'een onderont-
wikkelde Duitse deelstaat zal wor-
den. Hij wil wel een 'verdragsge-
meenschap' met West-Duitsland.

'Misdadigers'
Voordat de nieuwe voorzitter zijn
slotwoord mocht uitspreken, had de
basis nog een keer onbarmhartig af-
gerekend met de oude leiders, die
als 'misdadigers' en 'maden in het
spek' werden omschreven. Hoonge-
lach was er voor de schriftelijke ver-
klaring van Erich Honecker.

Gorbatsjov
Vanaf zijn ziekbed meldde hij: „Ik
neem de volledige verantwoording
op mij voor de huidige situatie. Ik
maakte mijzelf wijs dat het goed
ging of liet mij bij bezoeken mislei-
den over de werkelijke toestand."
Hij verweerde zich tegen de be-
schuldiging van machtsmisbruik.
„Ik heb steeds het welzijn van het
volk voor ogeng gehad. Ook ik ben
voorstander van de hervormingen,

maar ik betwijfel of dit proces zich
in de juisterichting ontwikkelt."

Die zorg werd niet gedeeld door de
Russische leider Michael Gorbats-
jov. In zijn groet schreefhij dat 'leu-
gens, een dubbele moraal, corruptie
en onwettig handelen, altijd gifzijn
gweest voor het socialisme. De ge-
delegeerden hadden er een dave-
rend applaus voor over. Ze reken-

den in één adem af met de tussen-
paus Egon Krenz, die opnieuw
moed bewees door te verschijnen.
'Verrader', 'parasiet' en 'Wandlitz-
luis', waren nog de meer gematigde
kreten die de woedende partij basis
hem naar het hoofd slingerde.

" Los van al het politieke gekrakeel was er in het afgelopen weekeinde nog een hoge Westduitser
op bezoek in de DDR. President Richard von Weizsacker bezocht in Potsdam een kerkdienst en
zat naast de communistische minister-president Hans Modrow. Later hadden beiden een lang
gesprek onder vier ogen.

Frustaties
De Oostduitse communisten waren

deze twee dagen weer bijna uitslui-
tend bezig met het afreageren van
hun frustraties. Het feit dat er over
ruim vijfmaanden verkiezingen zijn
en de partij nog steeds geen pro-
gramma heeft, werd er vrijwel door
vergeten. Maar de SED-DSP heeft
een troost: ook de concurrentie
heeft nog een lange programmati-
sche weg te gaan.

hans hoogendijk

binnen/buitenland

Diskettes internationaal verspreid

Aids-floppy wist
computerbestanden

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - „Een kerstbood-
schap," dachten de medewer-
kers van de Nationale Commis-
sie Aidsbestrijding (NCAB) inAmsterdam, toen ze afgelopen
jvoendag twee floppies met ge-
bruiksaanwijzing toegestuurd
Wegen. De floppies verdwenen
'1 de postbakjes van de personenaan wie ze geadresseerd warenen. werden vergeten. De volgen-de dag echter kreeg het NCABeen waarschuwing van de GG enCD: de schijfjes die volgens de
gebruiksaanwijzing Aids-infor-
fiïatie bevatten wissen het com-
puterbestand van de gebruikers.

De diskettes van de NCAB zijn
slechts twee van de duizenden
zwarte schijfjes die een duistere
°rganisatie, PC Cyborg Corpora-
uon, over de hele wereld verzon-
den heeft. De gratis soft-ware be-
vat een programma waarmee de
gebruiker zijn kans op besmet-
'"ig met het Aidsvirus kan bere-

kenen. Na installering ervan ver-
schijnt op het beeldscherm ech-
ter de mededeling dat de gebrui-
ker moet betalen om te voorko-
men dat de diskette de bestan-
denvan de computer aantast. PC
Cyborg vraagt hiervoor een be-
drag van 189 of 378 dollar, afhan-
kelijk van de leasevoorwaarden
die de gebruiker verkiest.
Bij het Platform Computercrimi-
naliteit van de Centrale Recher-
che Informatiedienst (CRI) in
Den Haag zijn gistermorgen vier
meldingen binnen gekomen van
PC-gebruikers die de Aids-flop-
py in hun brievenbus kregen. Zij

stonden op de adressenlijst van
een conferentie van de wereldge-
zondheisorganisatie (WHO) in
Stockholm. Mogelijk heeft PC
Cyborg ook nog de gegevens van
andere conferentie gebruikt. Een
woordvoerder van het CRI schat
dat in ons land zon twintig dis-
kettes verspreid zijn.

PC Cyborg houdt zich verborgen
achter een Panamees postbus-
nummer. Het CRI heeft de in-
druk dat de floppies vanuit En-
geland verzonden zijn. Behalve
in Nederland is het schijfje ook
opgedoken in Engeland, Zwe-

den, Denemarken, Frankrijk, Ca-
lifornië, Zimbabwe, Thailand en
België

De medewerker van het CRI be-
klemtoont dat het hier niet om
een virus gaat maar om een zoge-
naamd 'Trojaans Paard. Het
floppy kan alleen de harde schijf
van de computer waarop het ge-
draaid wordt aantasten. Voor be-
strijding ervan zijn eenvoudige
hulpdiskettes in de handel. Ove-
rigens waarschuwt de verzender
in een bijgesloten gebruiksaan-
wijzing wel voor de risico's van
haar produkt. Deze boodschap
staat echter afgedrukt in een
nauwelijks leesbaar lettertype.

Het bureau van het Global Pro-
gram on Aids bij de WHO in Ge-
neve heeft zijn internationale
contacten gewaarschuwd voor
het schijfje. Zo werd ook de GG
en GD in Amsterdam op de
hoogte gebracht van de gevaren
van de Aids-floppy.

Belangenorganisaties: 'onzinnig, ridicuul en chaotisch '

Grote weerstand tegen
tachograafplan-Alders

DEN HAAG - De belangenorgani-
satie BOVAG noemt het idee van
Milieuminister Alders om een ta-
chograaf in personenauto's te plaat-
sen een 'onzinnig plan. Een woord-
voerder van deze organisatievan ga-
ragehouders zei gistermorgen des-
gevraagd dat uitvoering van het
voorstel van Alders een geweldige
rompslomp met zich meebrengt en
daarvoor een enorm controle-appa-
raat nodig is.

„Het heeftgeenzin om dit soortridi-
cule ideeën te opperen. Dat kost al-
leen maar arbeidstijd en energie. De
minister had eerst overleg moeten
plegen met deskundigen en betrok-
ken organisaties voor het plan naar
buiten te brengen," aldus de BO-
VAG.
Ook de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Transport-Onderne-
mingen (KNVTO) voelt niets voor
het plan van minister Alders. Vol-
gens een woordvoerder van de
KNVTO is het idee bedoeld om een
'kennelijk falende controle op de
maximum-snelheid op de automo-
bilisten af te wentelen.

De KNVTO vraagt zich ook af of de
tachograaf in de toekomst nog wel
op grote schaal gebruikt wordt.
Vrachtauto's worden volgens de

woordvoeder van deze organisatie
steeds meer uitgerust met een zoge-

< noemde 'black box. Deze nieuwe
techniek, een uitgebreide boord-
computervoor vrachtauto's, gaat de
tachograaf vermoedelijk vervan-
gen. De KNVTO is groot voorstan-
der van invoering van de 'black
box.

'Provocerend'
De Koninklijke Nederlandse Auto-
mobielclub (KNAC) meent dat Al-
ders een 'provocerende aanslag op
de persoonlijke vrijheid' pleegt.
„Het moet nu eindelijk eens uit zijn
met het uitenvan allerlei wilde, cha-
otische en van elk evenwicht ge-
speende politieke bedenksels tegen
de auto," aldus de KNAC. Controle
op de naleving van het plan om ta-
chografen in personenauto's te
plaatsen, noemt de KNAC 'bij voor-
baat onuitvoerbaar.

Praktische problemen om tachogra-
fen te plaatsen in personenauto's
zijn er nauwelijks, zei een woord-
voerder van VDO-Nederland in Am-
sterdam. Dit bedrijf is de grootste
leverancier van tachografen in ons
land. In principe kan volgens de
VDO-woordvoerder elk garagebe-
drijf een tachograaf installeren.
Maar een eventuele invoering van
het plan van de milieuminister zou
alleen fasegewijs kunnen gebeuren.

Er zijn in Nederland tussen de vijf
en zes miljoen personenauto's en
het zou een flink aantal jarenkosten
om alle auto's van een dergelijk sys-
teemte voorzien. Voor de installatie
van tachografen in tienduizenden
vrachtauto's in ons land werd in de
jaren zeventig ruim vier jaar uitge-
trokken.

Knelpunt
Het knelpunt bij de voorgestelde
maatregel van Alders kan volgens
VDO ook het door andere organisa-
ties gesignaleerde controlepro-
bleem zijn. Daarvoor is een zeer om-
vangrijk ambtenarenapparaat no-
dig.

Overigens zijn in ons land al duizen-
den personenauto's uitgerust met
tachografen. Vooral bedrijven in de
dienstverlening, aannemersbedrij-
ven en vertegenwoordigers werken
met het systeem, enerzijds om een
scheiding aan te brengen tussen pri-
vé- en werkkilometers, anderzijds
als middel van controle en planning
van de inzetbaarheid van medewer-
kers.

Ook Kamerlid Jorritsma heeft geen
goed woord over voor het tacho-
graafplan van Alders. „Een onzin-
nig plan," noemde de liberale frac-
tiespecialiste gisteren in een eerste
reactie Alders' idee. „Bovendien
komt deze suggestie van een minis-
ter die zich helemaal niet met dit
soort zaken zou moeten bemoeien,"
aldus Jorritsma.

Zij acht het tevens welhaast onmo-
gelijk om in de vijf tot zes miljoen
personenwagens een tachograaf in
te bouwen en deze vervolgens te
kunnen controleren. „Bovendien
zijn we op dit moment bezig de mo-
gelijkheden van rekening-rijden te
onderzoeken." Jorritsma wijst Al-

ders' idee een soort quotum van te «
rijden kilometers in te voeren, met S
kracht van de hand. Volgens haar J
bergt dat het gevaar in zich dat het <'autoverkeer juist toeneemt.

*
Zij vraag zich tevens af wie zou !
moeten opdraaien voor de kosten Jvan het inbouwen van een tacho- 1
graaf. Net als bij de milieu-investe- !
ringen en dewegen zal dat wederom j
de automobilist zelf zijn, vreest het
WD-Kamerlid.

Serieus
Een woordvoerder van het ministe-'<
rie van Verkeer en Waterstaat ver- 1
klaarde gisteren dat het idee van Al- ■ders serieus bestudeerd zal worden, i
Vooralsnog geldt rekening-rijden \op het departement als het meest in >
aanmerking komende middel om "
het autoverkeer te beperken.Dit,
systeem kan echter pas na 1992 wor- j
den ingevoerd. Mocht het rekening- 1
rijden niet haalbaar zijn, dan geldU
verhoging van de benzineaccijns ge-
combineerd met verlaging van de
motorrijtuigenbelasting als het i
te alternatief, aldus de woordvo*^»der van Verkeer en Waterstaat.

Het CDA staat vooralsnog niet bal
ster te juichen over het idee van <&£Milieuminister. Woordvoerder VJjK
Vlijmen slaat 'het realiteitsgehal^B
voorlopig niet erg hoog aan. Bij <&£PvdA-fractie was gistermiddag n_W
mand voor commentaar bereikba___-

Sovjetunie wilde
eerste zijn met

mens naar maan
BOSTON - De Sovjetunie had in'
1968 als eerste een mens naar de
maan willen sturen, maar heeft
daarvan afgezien omdat het niet,
lukte een goede stuwraket te ont-
wikkelen. Amerikaanse lucht-
vaartdeskundigen hebben zon-
dag foto's in openbaarheid ge-
bracht van de nooit gebruikte
Russische maanraket. De Sovjet-
unie heeft eerder altijd ontkend,
mensen naar de maan te hebben
willen sturen.
Medewerkers van het Moskouse
Luchtvaartinstituut hebben de
raket vorige maand laten zien
aan deskundigen van de Amen-,
kaanse ruimtevaartorganisatie!
NASA en het Massachusetts In-J
stitute of Technology, die in de
Sovjetunie waren om een uitwis-
selingsprogramma op te zetten
met de ruimtevaartorganisatie
van de Sovjets. Volgens Lee Sae-
gesser van de NASA leek de ra-
ket in veel opzichten op de Apol-
lo 11, waarmee de Verenigde Sta-
ten op 20 juli in 1969 de eerste
mens naar de maan stuurden. De
Sovjetunie had een mens voet op
de maan willen laten zetten, in;
plaats van twee, zoals de VS de-
den. De Sovjet-ruimtevaartdes-
kundigen vertelden hun Ameri-
kaanse collega's vorige maand
dat het plan om een mens naar de
maan te sturen in 1972 werd op-
geschort en dat twee jaar later
werd besloten er vanaf te zien.

Gerechtshof: Greenpeace mag
geen schepen beklimmen

D£N HAAG - Greenpeace en aan-
hangers mogen niet zonder toe-
stemming van de eigenaar op een
schipklimmen. Het is ook verboden
de vrije vaart van een schip te ver-
hinderen. Het gerechtshof in Den
Haag bekrachtigde onlangs in die
zin een uitspraak daarover van de
kort geding-rechter in Rotterdam,
zo is gisteren gebleken.

De zaak werd in 1987 aangespannen
door deVulcanus II Shipping Com-
pany, die daarmee acties van Green-
peace in Rotterdam wilde tegen-
houden. Vulcanus 11, een vuilver-
brandingsschip van genoemd be-
drijf, was in Antwerpen ook al door
Greenpeace gehinderd. Het bedrijf
won het kort geding en Greenpeace
ging in beroep bij het gerechtshof in

Den Haag
Het hof motiveert zijn vonnis onder
meer als volgt: „Greenpeace heeft
betoogd dat haar meer ruimte moet
worden gegeven in het maatschap-
pelijke verkeer, omdat zij een alge-
meen belang dient, dat nationaal en
internationaal steeds meer prioriteit
krijgt, en dat zij daarom acties als de
onderhavige ook mag voeren als
daardoor schade aan anderen wordt
toegebracht."

„Daar staat echter niet alleen, zoals
Greenpeace meent, het commercië-
le belang tegenover, maar ook het
algemeen belang dat in een demo-
cratisch geregeerd land een ieder
gebruik kan maken van de rechten
die hij op legale wijze heeft verkre-
gen," aldus het hof.

Overleg over aftocht
Sovjettroepen uit
Tsjechoslowakije

PRAAG - Het ver-
trek van de Sovjet-
troepen uit Tsjecho-
slwakije staat hoog
op de agendavan be-
sprekingen die de
premier en minister
van Buitenlandse
Zaken van Tsjecho-
slowakije de komen-
de dagen in Moskou
voeren. Dit verluidt
uit officiële bron in
Praag. De precieze
datum van de be-
sprekingen is nog
niet bekend.
Het is het eerste be-
zoek aan de hoofd-
stad van de Sovjet-
unie van Marian Cal-

fa en Jiri Dienstbier
sinds Tsjechoslowa-
kije acht dagen gele-
deneen regering van
nationale verzoening
kreeg.
Dat men met name
zal praten over de te-
rugtrekking van de
Sovjettroepen die
sinds de invasie van
1968 nog altijd op
Tsjechoslowaaks
grondgebied staan,
heeft Dienstbier ver-
klaard tijdens een
bezoek aan Bratisla-
va, de hoofdstad van
het landsdeel Slowa-
kije. Naar het pers-
bureau CTK meldt,

wordt er hard ge-
werkt aan een ak-
koord 'over de terug-
trekking van die
troepen en over de
specifieke voorwaar-
denvoor hun ver-
trek.

Eind november had
Tsjechoslowakije ge-
vraagd om terug-
trekking van de Sov-
jetmilitairen- wier
sterkte op 75.000
man geschat wordt -
in het kader van het
proces van ontwape-
ning in Europa. Eer-
der had de Tsjecho-
slowaakse commu-
nistische partij de in-
terventie in augustus
1968 door de strijd-
krachten van deSov-
jetunieen vier ande-
re landen van het
Warschaupact ver-
oordeeld.

(ADVERTENTIE)

r n
De Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) legt over uwkredietverleden, zonder advies te geven, zodat

alle gegevens vast over kredieten, kredietfaciliteiten en u krijgt wat u toekomt,

credit-cards verstrekt aan particulieren. Vanzelfsprekend heeft u recht om te weten wat

Deze gegevens blijven tot vijf jaar na de eind- er over u geregistreerd staat en om dat te corrigeren

datum in het bestand gehandhaafd. als er eventueel iets niet mocht kloppen. Op ieder

Misschien vindt u ditop 't eerste gezicht niet zon gewenst moment,

prettig idee. Want wat hebben wij met uw financiële Wij kennen het inzagerecht al vijftien jaar.

Als u geld leent, registreren wij dat.
Maar nooit achter uw rug om,

situatie te maken? Maar het BKR is natuurlijk niet voor Volgens de Wet Persoonsregistraties (WPR) heeft u er

niets opgericht. sinds i juli 1989 zelfs wettelijk recht op.

Banken, financieringsmaatschappijen, postorder- Bij elke bank kunt u een formulier laten invullen,

bedrijven en verstrekkers van 'plastic geld' willen graag waarmee u uw gegevens kunt opvragen. Want wij

weten met wieze in zee gaan. Logisch, u leent de eerste hebben niets voor u te verbergen,

debeste vreemde ook niet zomaar f 1.000,-. Stichting BureauKrediet Registratie. * L-JIX-TV
Het BKR verstrekt aan hen objectieve informatie Stichting BureauKredietRegistratie, Dodewaardlaan 1, 4006 EA Tiet
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_?piccolo s
045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0.95 per
millimeter hoogte.
"Rubrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/t'ransakties' ’ 1.50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'VermistGevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'Huwelijk/Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken Proficiat', Huwelijk,Kennismaking' en
"Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599
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Personeel gevraagd

Computap
GEAUTOMATISEERDE BIERKRANEN

vraagt per direkt

Verkopers (M/V)
WIJ BIEDEN:

VAST LOON, PROVISIE EN EEN AUTO

Tel. 03465-76300.
Restaurant Stap-ln Heerlen vraagt part-time/full-time

Serveerster en afwashulp
leeftijd 18 jr. Voor inlichtingen 045-714344.

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.
Wilt U vast en zeker werk?
In drie maanden aan de
slag? Uitstekende toe-
komstmogelijkheden? Heeft
u minimaal MAVO/HAVO/
LTS-C? De kaderschool
biedt u 250 prima vacatures
als RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Fulltime/parttime. Ook
als zelfstandig rijschoolhou-
der prima vooruitzichten.
Binnenkort starten nieuwe
dag-, zaterdag-, en avond-
opleidingen in Utrecht en
Best. Nog enkele plaatsen.
Zin in snelle carrière? Bel
voor gratis studiegids de
Kaderschool (ook 's avonds)
04998-99425
MEISJES gevraagd. Club
Bubbles, Rijksweg Zuid 131,
Geleen, 04490-42313. In-
tern mog. Hoog gar. loon.
Limburgs Dagblad vraagt
aktieve BEZORG(ST)ERS
voor Spekholzerheide. Meer
informatie over de aard van
het werk, de duurvan de be-
zorgroute en de hoogte van
verdiensten en extra's kunt
u krijgen bij Limburgs Dag-
blad, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade. Tel. 045-452932.
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Persoonlijk aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
LOODGIETER gevraagd
voor aansluiting. Tel. 045-
-413890.

TAXI-CHAUFFEURS gevr.
full- en part-time. Tevens
klein-bus chauffeurs. Pers.
aanm. Akerstr.-N. 132,
Hoensbroek.
Particulier zoekt voor reno-
vatie van woning in Heerlen
'n allround KLUSJESMAN
c.g. timmerman. Bel. 045-
-723262 of 740037.
Net WINKELMEISJE gevr.
pim. 18 jr. Slagerij Voncken,
Tenelenweg 2. Tel. 045-
-750296.
Mannequininst. modellen-
buro Shirly zoekt op korte
termijn Mannequin/FOTO-
MODELLEN m/v voor werk
in Duitsland. Info op 19 dcc.
om 20.00 uur in Hotel Riche,
Geleenbeeklaan 100, Ge-
leen. Gelieve foto's en con-
fectiematen mee te brengen
POETSER M/V gevraagd
voor 3 dgn in de week, niet
zwart. Heerlerweg 154,
Hoensbroek, 045-217970.
Gevraagd i.v.m. vervanging
weg. ziekte: DOKTERS-
ASSISTENTE met ing. van,
2 jan. '90 voor 25 uur per
week. Voor ml. Huisartsen-
praktijk Drost-Hoogervorst
en Nieuwdorp, 045-252313.
Gevr. op zeer korte termijn
FRITUREHULP m/v fulltime/
parttime, voor een nieuw te
openen zaak centrum van
Heerlen. Voor meer info:
04490-25472, na 19.00 uur.

OG te huur
LANDGRAAF, gestoff. he-
renhuis, 4-6 pers, tuin,

’ 1.250 excl. per mnd. Tel.-
-045-324491.
Te h. APPARTEMENT in
Valkenburg. 04406-13178,
na 18.00 uur, bgg 15390.

Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,5%.
Spaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tet. 077-519775.
LANDGRAAF, Troereberg
81. Premie-A woning met
woonkmr., toilet, keuken,
tuin, 3 slpks., badkmr., zol-
der, goede geïsoleerd.
’95.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanc. netto mnd.last ca.

’ 535,-. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.

STEIN, Mauritsweg 4, half-
vrijst. woonhuis met binnen-
plaats en tuin, voor vele
doeleinden geschikt. Pand
bevat oa. 3 slpks., mooie
keuken en moderne badka-
mer. ’115.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
VOERENDAAL Op de Beek
1. Boerenw. met kleine
plaats en volledig gereno-
veerd. Pand bevat 3 slpks.,
mooie badkmr., woonkmr.
en keuken, berging. Vr.pr.
’89.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Kamers Bouwmaterialen
Kamer te huur te VALKEN-
BURG met cv. en huiselijk
verkeer voor oudere heer of
dame 04406-12875.
HEERLEN-C kamer in stud.
huis, ’360,-. Tel. 045-
-718482 of 455755.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Wand en VLOERTEGELS
1e keus v.a. ’24,50 p/m2
mcl. lijm, voegsel, BTW en
franco thuis bezorgt. Tegel-
handel Janssen, de Hut 7,
Gulpen. Tel. 04450-1970.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrij kosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715..... — ■■■_-■ ■

Winkel & Kantoor

* / ■ .;_ "■■"'■! |
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Uw elektronische schrijfmachine
met veel funkties o.a. centreren aut., return, stopzet, tab.,

halve spatie, korrektietoets per woord en per letter.
Leufkens-Dubois Heerlen, Sittarderweg 58 A,

Tel. 045-722315. Verkoop ’399,-.
Auto's

Rij nu - betaal 12 mnd. later!!
of 10% korting

Fiat 127- 1050wit 1986
Panda 750 CL wit 1988
Panda 1000 CLrood oktober 1986
Uno 45 3x diversekleuren vanaf 1986
Uno 45 Super zwart oktober 1987
Uno 60 Super wit 1987
Citroen AX rood 1988
Volvo 340DL blauw 1986

3 maanden 100% Bovaggarantie; afl. beurt; APK!
Fiat Creusen Heerlen.

Spoorsingel 50.
Tel. 045-724140.

10% korting
Op alle occasions

Seat-dealer A.C.H. Jeugd-
rubbenweg 20, Hoensbroek. |

045-222455 I
In- en verkoop alle merken i
AUTO'S. Ook schade! 045- |
416239. ,

,Te k. 4 gebr. BANDEN 165/ I
13 en 2 gebr. banden 155/13
Tel. 045-320457. j
AUSTIN Metro 86 Surf, kl. I

| zilver, pim. 52.000 km., zeer \lage prijs, mr. mogel. Auto-
bèdr. Boschker Heerlerweg ■67, Voerendaal. Tel. 045- j
751605. |
Te koop BMW 320 i, bwj. j
'84, 4-drs. 1e eig., lm vel- :gen, i.z.g.st. pr. ’ 16.000,-. ■Tel. 04490-35049. ■
BMW 518, bwj. '81, LPG. 'Hei-Carisborgweg 11, |
Heerlen. 045-220436. ,
BMW 728 i, veel extra's '85, I
blauwmet. o.a. aircond. Lm.- 'velgen, trekh., nieuwe LPG- |
install., radio-cass., 4 ■hoofdst. optimale cond. mr. :
mog. Autobedr. Boschker,
Heerlerweg 67, Voerendaal. 'Tel. 045-751605. 'Tek. BMW3l6typeBl, bwj. ]
24-12-'BO, mooi!, zeer mooi, ;
vr.pr. ’ 4.900,-. Dr. Schaep-
manstraat 8, Brunssum. _ !
Te koop sportieve BMW 320 :
kl. lichtblauwmet., bwj. '79,
APK mei '90, i.z.g.st. Tel. j
04490-55964. !
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs- 'beek. 04492-5261. Week-
aanbieding: Golf 1.6 GLS "cabriolet bwj. '79; Ford |
Scorpio 2.0 GL LPG t. '86; ■Mazda 121 coupé bwj. '77 i. :
z.g.st. voor liefhebber

’ 2.100,-; Fiat'B3 LPG in nw
St.’ 3.400,- Rover 2000 S t. !
'84 nw. st. koopje ’4.500,-; :
Opel Kadett 13 N LPG t. '81 "i.z.g.st. ’ 5.900,-; Rover I
2300 S, t. nw mod. ’ 6.900,- ;
Opel Manta 2 L GTE, HB, t. !
'80, in nw.st., ’6.500,-; ,
Ford Taunus 2 Ltr L '82,
schuifd., sporty., ’4.900,-; -Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'80, ’3.500,-; Opel Ascona k
19 S, t.'B2, LPG, ’3.500,-; 'Opel Kadett 12 S 5-drs. t.'Bl i’5.500,-; Opel Kadett 1600 <SR coupé t.'79, in nw. St. ;
’4.200,-; Mitsubishi Colt ;
GLX t.'B2, 5-drs. ’4.500,-; .Opel Manta t. '79 uitgeb. -’2.100,-; Volvo 343 DL t. -'79, sporty. ’1.900,-; Audi I
100 GL 5 St. '80 ’1.900,-; <Opel Kadett bwj. '81, '’4.900,-. Talbot Horizon t
autom., '82, ’ 2.900,-; Volvo ï
244 GLE t. '81, LPG ■’ 5.500,-; Huyndai Pony '83 f
’ 2.900,-; Mazda 323 t. '82 -’4.900,-; Mitsubishi Celes- >.
te 2000 GT '81 ’2.900,-; .
Mazda 626 t. '82 LPG nw. \
mod. lm ’3.900,-; Opel Re- <kord 2 Itr. t. '82 ’3.500,-; «
Ford Fiësta 11 St.'79 <
’1.900,-; Talbot Solara 1,6 )
SX t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi- /
shi Saporro 2 L GL, t. '82, .’6.500,-; Pontiac Sunbird t j;
'81, ’5.900,-; Datsun Violet f
5 bak, t.'B2, ’ 2.700,-. Opel ,
Kadett station 13 S, 5 drs., [

’ 4.900,-; Lada Jeep bwj '79 (
uitg. ’ 3.500,-; Simca bestel (
'82, ’2.900,-; Opel Ascona r
'79, ’ 2.700,-; 2x Ford Tau- ,
nus '79, '80 v.a. ’ 1.700,-; i
Mazda 626 t.'Bo, ’2.900,-; fSuzuki busje t.'B4 ’ 2.900,-; t
Alfa Sud t. '79, ’1.400,-; \Fiat Ritmo t. '80, ’ 1.600,-. 'j
Diverse goedkope inruilers. 1
Alle auto's met nieuwe APK. £Geopend van ma t/m vrij 10-
19 uur, zat. tot 17. uur. Fin. €gar. mog. /
Te k. GEVRAAGD auto's en [
bedrijfsauto's, schade of de- 2
fect geen bezwaar, ook c
sloop. Tel. 045-720200 *

Te k. 1e eig., VW Kever
1300, zeer mooi, 1975; Audi
100 5 S, 1980. Ford Escort,
1984, 5 versn. Auto Ton v.
LEEUWEN, Spoorsingel 14,
Heerlen
OPEL Kadett 1300 '83;
Honda Civic 1300 '84; Maz-
da 626 coupé '83; Opel
Manta '79, alle auto's in g.st.
Tel. 045-460734.
FIAT 131 Mirafiori CL 1600,
bwj. type '83, deze auto is
als nw. zo mooi, APK 12-9-
-'9O, / 2.950,-. Tel. 045-
-323178.
FIAT 127 1050 GL, 5-gang,
eind '84, 45.000 km., auto is
als nw. Tel. 04490-36860.
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'77, APK 6-'9O, 100% goed.
Tel. 045-319361.
FORD Escort 1300 Sport,
rood, zeer mooi en goed,
APK, ’1.450,-. Oude
Brunssummerwg 8, Heerlen
Te k. MAZDA 626 bwj. '80
LPG-install. pr. ’ 1.200,-.
Tel. 045-721910.
Datsun CHERRY 1400 GL,
type '82, ’ 2.750,-, met sun-
roof, APK 15-9-'9O. Deze
auto is in perf. st., geen
roest. Tel. 045-323178.
Opel CORSA 12 S bwj.'Bs,
km.st. 57.000 i.z.mooie st.
Tel. 045-228469.
Te k. Opel KADETT 16S, GL
APK mei '90, bwj. 8-'B5.
Klingbemden 41, Brunssum.
Te k. Opel SENATOR 2.5 E,
bwj. '87, aut. wit, nw. model,
met veel access., pr.n.o.t.k.;
Opel Ascona 16 S '82, vr.pr.
’6.250,-; Opel Corsa bwj.
'88, 1.2 S Van, kl. wit, vr. pr.
’8.000,-; Mitsubishi Galant
1600 L bwj. '86 pr.n.o.t.k. Te
bevr. Eindstr. 27, Schinveld.
Tel. 045-255443.
Te k. Opel ASCONA 4-drs.
1.9 LPG bwj. 3-'B2 (oud
mod.) ’2.950,-. Tel. 045-
-316940.
Te k. VOLKSWAGEN Derby
bwj. '79, APK 25-790,
’900,-. Tel. 04493-1077.
VW GOLF 1100, bwj.79,
APK jan.'91, i.z.g.st.,
’2.150,-. Tel. 045-720951
Te k. VW PASSAT L, goede
auto ’950,-. Tel. 045-
-453572.
VOLVO 360 GLT injection
sedan, bwj. '87. Tel. 045-
-229692.
VOLVO 343 L autom., bwj.
'78, APK, i.z.g.st., ’1.450,-.
Tel. 045-720951
INKOOP auto's alle types
dir. cont. geld ’5OO,- tot
40.000, gesp. in Mercedes
tel. 045-414372.
Renault 25 TX 2.2i, met kat.
5-bak, stuurbekr., el. ramen,
radio/cass.rec. met bedien,
aan stuur, met.blauw,
30.000 km, als nieuw '88

’ 34.500,-; Ford Scorpio 2.0
i CL '86 ’23.750,-; Ford
Siërra 1.6 sedan div. ace.
'89 5-bak ’25.500,-; Ford
Siërra 1.6 CL Sedan '88
’22.500,-; Ford Siërra 1.6
laser 5-drs '86, div. ace.

’ 16.000,-; Ford Siërra 1.6
luxe div. acc'B3 ’ 10.500,-;
Ford Escort 1.6 L 5-drs '83
’8.500,-; Opel Kadett 1.2
LS 3-drs. '87 ’16.000,-;
Opel Ascona 1.6 S '83

’ 7.400,-; Peugeot 309 allu-
re, 5-drs, 5-bak, '87,
’14.750,-; Renault 25 TS
5-bak '86 ’ 16.750,-; Re-
nault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’11.750,-;
Volvo 340 DL Diesel 5-bak
'85 ’ 10.500,-; Mazda 626.
1.6 LX, '87, ’16.500,-; Nis-
san Blue Bird, 1.6 LX, nw.m.
'86, ’15.500,-. Financieren
en BOVAG-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn. Hompertsweg 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729 Alle
keuringen toegestaan.

Bij Vogelzang
is het goed zaken

doen met
Tulip Computers.
Uitstekende Personal Computer nu zakelijk én privé betaalbaar
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\ | iiiiiillliiiiii^ TUL IPPC COMPACT 2PERSONALtm COMPUTER
De nieuwste PC van Nederlands bodem, ge-

Personal Computers zijn niet meer weg te den- bouwd rond deNEC V2O (Intel 8088 compatible)
ken, zeker niet uit het bedrijfsleven. Maar natuur- microprocessor met een kloksnelheid van 4,77,
lijk blijft het een behoorlijke investering. Vogel- 7,15 en 9,54 MHz. Standaard 640 Kb intern ge-
zang, de specialist op het gebiedvan computers, heugen (zero waite state), 5 lange slots waarvan
randapparatuur en accessoires, brengt PC's nu er 4 beschikbaar zijn. Real time clock/kalender,
binnen ieders bereik met deze fantastische aan- microsoft compatible mouse interface, seriële
bieding. TULIP is een Nederlands topmerk dat poort, parallelle poort, GW-Basic, MS-DOS, flat
wereldwijd gebruikt wordt. Zeker deze nieuwste screen monitor, kompleet met voet. 20 Mb hard-
snelle, bijzonder gebruikersvriendelijke TULIP disk(28 ms) en 51/4 inch 360Kb floppy disk drive.
Compact2 personal computer. Draait onder MS- ADVIESPRIJSF 4.200,-
DOS 4.01 (kommando's verschijnen in het Neder- NU BIJ VOGELZANG SLECHTS
lands op uw scherm) en heeft zeer uitgebreide EXCL. B.T.W._^_^ £L\ aJ\^ Af^mogelijkheden. Wordt geheel gebruiksklaar gele- ]§MMI ■verd, inklusief het slimme Tulip Diagnose Pro- Wmmk WW __r
gramma, Nederlandstalige handleidingen en ■■■ ■
liefst 12 maanden garantie! . Een specialist als Vogelzang heeft natuurlijkaller-

lei printers uit voorraad leverbaar. Van eenvoudi-
-_ . gematrix printer tot geavanceerdelaserprinter. Er

CÏ7UVT.T i^rYwri? A i_"T is bijvoorbeeld al een goede printer voor f 499,--_>__«.v ii.Er-Vur* i ivf\_v i de SE|KOsha SP2OOO matrix printer.
Natuurlijk kunt u bij Vogelzang een servi- ir7mr~~^~~—~~ce-kontrakt afsluiten voor uw TULIP seikosha Mn fF^-T""}»-)
computer. In dat geval worden eventuele 'Jj I r*3"^0-* hm
storingen zeker weten binnen 48 uur ver- _____■/ "-: 'f / ’ I
holpen door onze eigen Technische /£ lÉË__ïï__£___*3__'>"
Dienst. Of u krijgt vervangende appara- (_^^_^^^^^BS^É'
tuur. Want we garanderen graag dat u
door kunt werken. "^^^::::::::^^^^ii~_7
T F ASTIVr SEIKOSHA SP 2000Al PRINTERLEAdll^U g _ms matrjXi g- kol

_
mSi NLQ vo

_
r

Hoe goed u ook een computer zou kun- respondentiekwaliteit, printsnelheid 160 karak-
nen gebruiken, het is mogelijk dat andetersper seconde en 40 in NLQ mode, bi-directio-
re investeringen voorgaan. Dan geeft Vo- neel printen, line-spacing 1/6,1/8,7/72 n/216,212
gelzang u de gelegenheid gebruikte ma- karakters en symbolen in IBM-mode, 11 internati-
ken van de vele voordelen van Financial onale karakter sets software aanstuurbaar of via

Leasing. Wij geven u graag meer infor- dlf^instellm9-Centromcs Parallel en ser,eel
li mtenace.a Deze perfekte printer nu f 100,- goedkoper.

1 ' SLECHTS m a-Xa+X
EXCL.B.T.W. -Ui^l^flM uocELznnc

Daar kun jeniet omheen
EINDHOVEN: HERMANUS BOEXSTRAAT22. HEERLEN: AKERSTRAAT 19.

MAASTRICHT: WOLFSTRAATII, M. SMEDENSTRAAT 25.

r " '■W-J

Proficiat
Mascha Hellenbrand, Ned. Kampioene, kunstskiba*,

Succes! John, Paula, Roberto

Kwl-traal 9597 - BRUNSSUM

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.
Te k. SUZUKI Alto '82; Mit-
subishi Lancer GL '81; Mit-
subishi Galant 2300 Turbo
diesel GLX '82; Opel Asco-
na diesel HB rood i.nw.st.
'83; Opel Kadett stationcar
1.3 S 5-drs.'Bl. Enkele
koopjes o.a. Renault 5 aut.
'82; Peugeot 305 '81; Golf
diesel '80; Mitsubishi Galant
'79; Ford Fiësta '78. Steeg
33, Stem (zondags kijkdag).
Te koop onder garantie en
service: Merdedes 300 D
autom div. extra's '86; Mer-
cedes 190 E div. extra's '85;
Ford Scorpio 2.8iautom. al-
le extra's '85; Opel Ascona
18i 4-drs '84; Opel Ascona
16 S '83; BMW 728iautom.
'82; Opel Corsa 12 S '84;
Mitsubishi Galant '81 ;l Mit-
subishi Sapporo '80; VW
Cadie diesel '84; Fiat 65 CL
Ritmo '82; Mercedes 200
123 '83 in nw.st; Renault 5
TS '82; Renault Fuego '82;
Chevrolet Corevette Cabrio-
let '70. Inruil, financ, garan-
tie. Autobedrijf FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
Te koop LANDROVER type
88 geel kent. bwj. '67 i.z.g.
st.; Landrover type 88 grijs
kent. bwj. '80 legeruitv. i.z.g.
st.; Honda Accord bwj. '81
met spuitwerk; Ford Capri
RS-uitv. bwj. '78 met spuit-
werk; VW LT 28 D 6-cyl. '79
open laadbak. Inr. mog. Tel.
045-222235.
SUZUKI Alto '86-'B4; VW
Golf 1300 '86; VW Golf D
'86; Ford Orion '85; Toyota
Celica '85-'B4; Opel Kadett
sedan autom. '86; Opel Ka-
dett 1300 '86; Ford Sierra
2.0 '85; Lada 2105 '82; Audi
100 avant type '87; Audi 100
D '84; BMW 320i'86; BMW
316 wit '85; BMW 316 div.
extra's '84; BMW 316 rood
'85; Mazda 626 GLX 2.0 12
kleppen 5-drs. 10 mnd. oud,
km.st. 12.000; Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey
47-49, Geleen. Inr.-Gar-
Fin. Tel. 04490-44944. Uw
adres voor APK-keuring en
alle autoreparaties.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Te koop doorlopend & .'
de-auto's 0.a.: Opel K* 8'
18 S '88; Opel Kade" 'rn
GSI '87; Datsun 300 ZX intBMW 320 i'83 n.mod.: n n
Golf diesel '86. Auto Ffl , 'KEN V.O.F. GanzeWfJ \
59, Heerlen. 045-216475

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. '<J Jsloop- en schade-aü1
Vrijw. RDW. 045-226346]fA
Te k. gevr. loop-, sloop;
SCHADE-AUTO'S. Ik W &A
de hoogste prijs in LimD (tai
Tel 045-254049. kei
Te k. gevr. loop- ***SLOOPAUTO'S. Tegen «et
ge prijzen. Tel. 045-213* <*!
Te k. gevr. sloop- en SÖ !*'
DE-AUTO'S van ’ 100." °r'
’ 5.000,-. Tel. 04490-43j«Sj

Bedrijfswagens -<

Bedrijfsauto's fe
.Zowel open, geslote^ *e

meubel en kiepper. ?a
Mercedes 207 D; Merce< «n
307 D; Mercedes 407 «i
Mercedes 508 D; Merce11 ko
608 D; Mercedes 809 Ce
Mercedes 813 D; Mercej &
814 D;Merceds 1417 Dikt
LT 35 D; VW LT 40 D;' bi
LT 45 D; VW Caddy 0« \\
'85. \
W. Feyts Auto'}
Vaesrade 61, Vaesrad9 af

Tel. 045-243317.^, jj
VW PICK-UP dubbele W hi
ne '84, kl. rood 5-bak die- a;
VW pick-up grote laad \
'83, diesel, wit; Mazda 1' \pick-up '84, 45.000 \ d
benz., dubbele wielen; 'Fiorino bestel '87 wit, ni* „,
staat; Fiat Fiorino '83, -rood, 45.000 km., als nie' *Fiat 127 Van bestel '85. *ruil mogel. AutoD* *
Boschker, Heerlerweg
Voerendaal. 045-751605> j"*
Te koop div. BEDRIJFS^,
TOS oa: Daf 2300 TurbOj*"
terkoeler trekker bwj- .
met APK; Alu. 2-asSjt
gesl. oplegger Metam; y
1300 Turbo '79 i.z 9;3r
Skania 110 trekker bwj. l"j
Ford D 0810 oprij-auto V
st.; div. andere bedrijfsj'
to's. Inr. mog. 045-222233'
Piccolo's in het LlmW
Dagblad zijn groot in <i,
SULTAAT! Bel: 045-71991_____ : : -ii

Auto onderdelen en accessoires h

Decembermaand - Kerpmaand
Grandioze BLAUPUNKT show i

Demonstratie van het COMPLETE I
BLAUPUNKT AUTO-HIFI programma.

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

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

Goede gebruikte onder- I
delen voor alle types van I
alle merken. ROBBY'S - iauto-onderd. 045-224123. i

Een PICCOLO in het L'Jburgs Dagblad helpt f
weg naar snel succes. "
045-719966. j

(Bromfietsen i
Koga-Miyata 1990, race,
ATB en tour. Vuurwerk. Bert
Rekers, Willemstraat 85,
Heerlen. 045-726840.

Draagbanden nu met GRA-
TIS binnenband; Vredestein
racer nu ’ 19,75; Pariba nu

’ 19,95. Racespecialist
Math. Salden Limbricht.

YAMAHA DT, Peugeot i
Fiat 500, dames-h^
omafiets. Tel. 045-2573j>|

Wintersport /

LANGLAUFSKI's met
behoren en schoenen
40, ski-imperial alles nie'Jlsamen ’250,-. Station^
47, Heerlen. Te1.71329öJ

(Huis)dieren A
Te k. COLLIE-PUPS kl. 'donkersable met stamb.
Valkenburgerweg 25 Wylre. !
Te k. West-HIJGHLAND- ,
white terriërs met stam- ,
boom. 8 wkn. 013-355874. ]

Te k. mooie YORKSH'rHI
TERRIËR pups. Tel. O****]
54002. JA
T.k. DWERGPOEDELTJÉS
bruin en abrikoot, Gravefjj
24 Kerkrade-W. Tel. °*l
421767 V

Wonen Totaal z
_■_■■_~———__, |__

MMM____,i | | mmmtmÊmtÊmÊlmm | n-*^

Keuken-inbouw-apparatuur
met ruim 40% korting!

Halog. TURBO-combinatie. In wit-zwart en bruin
Van ’ 3.265,- voor ’ 1.895,- zolang de voorraad stre*

VOSSEN-KEUKENS Heerlen.
Eikenderweg 77, tel. 045-717555.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
INBOEDEL te k.: 1- en 3-
drs. kleerk.; ijzeren ledikant;
eethoek etc. Tel. 045-
-351387, na 18.00 uur.
Te k. 2 pers. SLAAPBANK,
pr.n.o.t.k., z.g.a.nw. Tel.
045-426445.

Winkel van SINKEL \
grootste van Limburg. H^llenseweg 27 Landgrs>
045-323077, Raadhuisffi
9 Heerlen 045-7160£
Nieuwstr. 82 Hoensbf^045-214080 In- en verK^j;
van goederen. Ook af'1
alle stijlen.
koopje! Zwaar blank ejy
BANKSTEL mcl. salon^a.nw., vpr. ’ 1.975,-- "^323830.
Van maandag t/m vrij^
van 8.30 tot 17.00 uur, W\
uw PICCOLO telefon^opgeven. Tel. 045-719ggx

Voor Piccolo's
zie verder pagina °
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Ex-miljardair
zoekt naar baan
,^L,LAS - De vroegere miljar-
lj'ren zwendelaar Nelson Bun-
, r Hunt (64) moet een baan gaan

eken. Dat is het resultaat van
'"> lange reeks juridische pro-ven over een periode van ne-

l n jaar die tegen hem en zijnoer William Herbert zijn aan-spannen. Beiden zijn indertijd
Huidig verklaard aan malver-!*les in de zilverhandel in 1979en 1980.
n Amerikaans faillissements-

fre <mtshof heeft afgelopen vrij-
lj 6 met Nelson Hunt een rege-
{j 8 getroffen, waarmee voor

nt per 1 januari een einde
1* aan alle faillissementspro-

ge?Ures die tegen hem zijn aan-| sPannen. Door de gerechtelij-
«: ültspraak is Nelson Hunt nu,]Jna al zijn geld kwijt geraakt,
Jj Us zijn advocaat Russel
h„ *}Sch. Al het inkomen boven
lij, 25.000 dollar dat Hunt jaar-
af

*s zal ontvangen moet worden
jjSedragen, zo is bepaald.

Nt en zijn vrouw mogen hun
twee oude auto's en een

ho, h 1
Persoonlijke bezittingen. U_en

_
jjjj za j een Daan moe.

%f oeken- Het zal een heel an-jj 'even worden. Het is een bit-e cjag wanneer je één van de
otste vermogens ter wereld

Kpk afstaan". zei Munsch. De"^uroeders Hunt - Lamar, Nel-
jje

n Bunker en William Herbert -*aten eens een vermogen vaner dan drie miljard dollar.
jit0r het grootste deel hadden zij

) w Seërfd van hun vader, de Te-
CoSe oliemagnaat H.L. Hunt.bg'979 en 1980 hebben zij gepro-
hU^ e zilverprys op de we-
gee arkt fors op te drÜven. het-
de n na enkele maanden - toen
lei .^verprjjs in elkaar zakte -
"cm- tot e va' van 'lun onder-
st) g' daaropvolgden een golf
Wa aa.nklachten en rechtszaken,
kla

ark'J zi J schuldig werden ver-
gj ard aan woeker en fraude met. nd en belastingen.

Top
Volgens directeur Bezaan was het
initiatiefvoor het losmaken van het
Ahold-concern genomen door de
AC-top, nadat het duidelijk was ge-
worden dat Ahold zich steeds meer
ging concentreren op de kernactivi-
teiten. Bezaan noemde, zonder ove-
rigens cijfers te noemen, de buy-out
de grootste die dit jaarin Nederland
had plaatsgevonden.

Over de toekomstperspectieven
was hij positief gestemd. „De winst
ontwikkelt zich positief. Ook de af-
gelopen jaren stegen resultaat en
omzet. Voor ons een belangrijk as-
pect om de uitkoop door te zetten",
aldus de AC-directeur. Volgens Be-
zaan bezette AC de tweede plaats op
de ranglijst voor wegrestaurants, na
het Van derValk-concern. De omzet
van AC bedroeg ruim f 130 miljoen.
Bezaan was positief gestemd over
de toekomst voor de wegrestau-
rants. Hij zagkansen voor zijn keten
door de toeneming van de mobili-
teit en de groei van het buitenhuis-
eten. Bezaan rekende tot het jaar
2000 op zowel een groei van het za-
kelijk als particulier verkeer met
ongeveer 2 procent. Volgend jaarzal
de restaurantketen een nieuw com-
plex openen in zowel Nederland als
in België. Daarmee komt het aantal
AC-restaurants in Nederland op 17,
en in België op 14 eenheden.
Verder heeft AC sinds 1975 een
complex in Duitsland. Over de
groeimogelijkheden in Duitsland
was Bezaan somber gestemd. Het
uitgiftebeleid van de Duitse over-
heid blokkeert de uitbreidingsplan-
nen, aldus de AC-topman. Door de
uitbreiding van het aantal restau-
rants In Nederland en België ziet
Bezaan de werkgelegenheid met
een paar honderd plaatsen stijgen.
Nu werken er 1800 werknemers, die
gezamenüjk 950 volledige banen
vervullen.
De verzelfstandiging van deAC-res-
taurants heeft geen gevolgen voor
de naam. De afkorting voor Alberts
Corner blrjft gehandhaafd. Volgens
Bezaan is het „waanzin" om een
miljoenen kostende campagne op te
zetten om een naamsverandering
onderhet publiek bekend te maken.

beurs-
overzicht
Dun

"7
J

v^STERDAM- De laatste week
rja

r kerstmis is de Amster-
irjg mse effectenbeurs in allerust
du gaan, waarbij een uiterst
beune markt voor een verdeelde
fl e rs zorgde. De stemmingsin-
V Si!'eeg met °-3 Punt tot 182-8-- was onveran-be' a OP 102,70. De totale omzetJoèn g maandaeruim f840 mil"
«anH ,Waarvan f4OO miljoen in
ohii en en f435 miljoen aan°"gaties.

aj s ever en Hoogovens wisten
"e v?Jge internationals een klei-

nst op hun noteringen te
Tili n" Unüever (omzet f2l
vatiid n) noteerde bij het sluiten
ctuhK markt een winst van zesVe^r^Jes op f 157,90 en Hoogo-
Hoê h

(°mzet f6,6 miljoen) een
tfuhK scheidener winst van vier
?et nf tjes °P f84,30. KLM (om-

*et f
o>4 miljoen) en Philips (om-

verar,H milJ°en) noteerden on-
46fin d °P respectievelijk fnii'ij" en 45,70. Akzo (omzet f2O
Prü,„en) m°est vier dubbeltjes
WkfeiVen °P f 133,80 en Ko-
Joenfjke °lic (omzet f42,9 mil-
Qp 1145 50

drie dubbeltJes laSer

MstdR
overige actieve aandelen

Op "orsumij Wehry een winst
flloLbouwen van f2,50 op
f 106 on e£ VNU een daalder op
met fr- Hunter Douglas moest
Tien ' P minder genoegen ne--opn°Pfll2.pn°Pfll2.

A. blnnenlandse markt
Holland met f 1,10gen°egen nemen op f32,

"toer^ mdc lo°P van de dag een
Wr, Van f3l-50 was gedaan.fll9^n as f2 '30 minder op
Ta fo ' Ve,rto f2opf 61 en Gam-enwi 0? f7- Samas wist daar-

|oe te voegen op f69.
Tet ,ntueel gezien was Melia
sterk*?*3 dubbeltjes op f5,80 de
in ,£?* stlJger. Polygram, waar-
weelT e ,eerste notering vorige
Sisw uk is gehandeld en dat
fl7 R ,een omzet behaalde van
betej rTp! f°3e

3
n ' WaS een dubbeltje

beursvan amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 110,60 110,60
Ahold 130,70 131,10
Akzo 134,20 133,80
A.B.N. 40,00 40,00
Alrenta 159,00 159,00
Amev 60,60 60,80
Amro-Bank 76,60 76,30
Bols 176,70 176,30
BorsumijW. 110,00 112,50
Bührm.Tet. 66,00 66,30
C.S.M.eert. 76,70 76,70
DAF 40,60 40,60
Dordt.Petr. 132,90 131,70
DSM 113,00 112,60
Elsevier 77,30 77,40
Fokker eert. 39,90 40,40
Gist-Broc. c. 32,00 32,00
Heineken 124,50 124,70
Hoogovens 83,90 84,30
Hunter Dougl. 113,20 112,00
Int.Müller 99,00 98,50KBB eert. 77,50 77,30
KLM 46,60 46,60
Kon.Ned.Pap. 51,00 51,80
Kon. Olie 145,80 145,50
Nat. Nederl. 70,30 70,40
NMB Postbank 48,10 48,50
Nedlloyd 85,00 84,70
Nijv. Cate 81,00 80,50
Océ-v.d.Gr. 295,00 295,00
Pakhoed Hold. 140,00 141,00
Philips 45,70 45,70
Robeco 106,70 106.80
Rodamco 81,00 80.80
Rolinco 105,90 105,90
Rorento 59,70 59,50
Stork VMF 42,90 42,90
Unilever 157,30 157,90
Ver.Bezit VNU 104,70 106,20
VOC 29,60 29,80
Wessanen 62,20 61,60
Wolters-Kluwer 45,20 44,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65,00 65,20
ACF-Holding 37,50 37,00
Ahrend Gr. c 250,00 250,00
Air Holland 33,10 32,00
Alg.Bank.Ned 41,00 41,00
Asd Opt. Tr. 18,90 18,80
Asd Rubber 5,80 5,30 e
Ant. Verff. 490,00
Atag Hold c 101,50 101,20
Aut.lnd.R'dam 94,00 94,00
BAM Groep 107,00 106,00
Batenburg 83,50 83,50
Beers 150,00 143,00
Begemann 127,00 127,00
Belindo 360,00 362,00
Berkels P. 5,70 5,75
Blyd.-WiU. 28.50 29,00
Boer De, Kon. 320,00 320,00 adeBoer Winkelbedr. 64.30 64.00
Boskalis W. 13,90 13,70
Boskalis pr 13,15 13,25Braat Beheer 48,30 47,50 a

Breevast 18,40 18,50
BurgmanH. 3400,00 3400,00a
Calé-Delft pr 865,00 865 00
Calvé-Delft c .1032,00 1035,00
Center Parcs 62,50 62,00
Centr.Suiker 76,00 75.80
Chamotte Unie 8,40 8.40
Cindu-Key 165,50 172.00
Claimindo 360,00 363,00
ContentBeheer 19,50 19,30
Cred.LßN 60,00 59,50
Crown v.G.c 100,00 100,00
Desseaux 265,00 265,00
Dorp-Groep 36,00 36,50
Econosto 336,00 336,00
EMBA 120,00 12000
Enraf-N.c. 65,50 65.20
Erikshold. 114,00 112.50
Flexuvit Int. 96,00 96,90
Frans Maas c. 96,00 96,00
Furness 125,00 126,50
Gamma Holding 81.00 79,00
Gamma pref 6,10 6,10
Getronics 29,10 29,20
Geveke 43,60 43,00
Giessen-de N. 239,00 224,00
Goudsmit Ed. 373,00 373,00 a
Grasso'sKon. 112,70 112.70
Grolsch 138,00 139,00
GTI-Holding 202,50 202,50
Hagemeyer 107.00 106,50
Ideml/2div.'B9 105,00 105,00
HAL Trust B 14.40 14,50
HAL Trust Unit 14.50 14,60
H.B.G. 217,50 217,50
HCS Techn 13,70 13,70
Hein Hold 106,00 106,40
Hoek'sMach. 202,00 201,50
Heineken Hld 106,00 106,40
Holl.Sea S. 1,18 1,17
Holl. Kloos 512,00 505,00
Hoop Eff.bk. 8,70 8,80
HunterD.pr. 5,00 4 90
ICA Holding 22,00 22 00
IHC Caland 35,20 35,00
lndustr. My 224,30 224,30
Infotheek 29,10 28,50
Ing.Bur.Kondor 600,00 603,00

Kas-Ass. 46,50 46,50
Kempen Holding 17,30 17,30
Kiene's Suik 1400,00 1400.00
KBB 77,80 77,30
Kon.Sphinx 121.80 119,50
Koppelpoort H. 295,00 305,00
Krasnapolsky 208,00 208,00
Landre & Gl. 56,70 56,70
Macintosh 40,40 40,20
Maxwell Petr. 705,00 700.00
Medicopharma 71,50 71,50
Meha Int. 5,20 e 5,80
MHVAmsterdam 17,30 17.30
Moeara Enim 1210,00 1201,00
M.Enim 08-cert 15900,00 15650,00
Moolen en Co 30,00 30,50
Mulder Bosk. 73,00 72,00 a
Multihouse 8,90 9,00
Mynbouwk. W. 418,50 419,00
Naeff 285,00
NAGRON 48,50 47,50

NIB 640,00 641,00
NBM-Amstelland 20,90 21,10
NEDAP 382,00 381,50
NKF Hold.cert. 308,00 309,00
Ned.Part.Mij 40,80 40,70
Ned.Spnngst. 10000,00 10000,00
Norit 1043,00 1038,00
Nutricia gb 76,30 75,50
Nutricia vb 85,00 84.50
Oldelft Groepc 183,00 182,50
Omnium Europe 14,80 14,80
Orcoßankc. 70,10 69.30
OTRA 164.50 163,70
Palthe 79,50 79,50
Philips div.'9o 44,80 44,50
Pirelli Tyre 38,00 38,00
Polygram 32,90 33,00
Polynorm 107,00 106,00
Porcel. Fles 195,00 195,00
Ravast 49,50 49.50
Reesink 75,30 74,80
Riva 54,50 54,50
Riva (eert.) 54,50 54,50
Samas Groep 66,00 69.00
Sarakreek 32.00 32.00
Schuitema 1446.00 1400.00 a
Schuttersv. 158,00 157,50
■Smit Intern. 53,00 53,00
St.Bankiers c. 22,70 22,50
Stad Rotterdam c 47,30 48,00
Telegraaf De 86.50 86,00
Text.Twenthe 325.00 325,00
Tulip Comp. 40,00 39,70
Tw.Kabel Hold 153,00 151,00
Übbink 89,00 88,80
Union Fiets. 23,30 23,30
Ver.Glasfabr. 340,00 342,00
Verto 63,00 61,00
Volker Stev. 69,50 70,40
Volmac Softw. 48,80 49,00
Vredestein 23.80 23,00 'VRG-Groep 62,80 62,00
Wegener Tyl 183,50 183,50
West Invest 25,00 25,00
West Investc. 90,00 90,00
Wolters Kluwer 180,00 179,00
Wyers 50,20 50,20

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,00 38.00
ABN Aand.f. 75,80 76.0 U
ABN Beleg.f. 56,60 56,60
ALBEFO 53,40 53,40
AldollarßFs 21,90 21,90
Alg.Fondsenb. 240,00 239,00
AllianceFd 12,10 12,10
Amba 48,70
America Fund 318,00 316,00
Amro Am F. 91,90 91,80
Amro Neth.F. 77,50 77,20
Amro Eur.F. 72,70 71,70
Amro Obl.Gr. 155,00 155^00
Amvabel 85,20 82,90 d
AsianTigersFd 62,80 62,40
AsianSelFund 49,20 49,60
Bemco Austr. 56,30 56,50
Berendaal 117,00 116,00
Bever Belegg. 26.70 26.70

BOGAMIJ 113.80 113,50
Buizerdlaan 43.00 43,00
CLN Obl.Waardef. 100,50 100,50
Delta Lloyd 42,70 42,50
DP Am. Gr.F. 25.70 25,30
Dp Energy.Res. 44,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 63,60 63,50
EurmvestO) 115.00 115,00
Eur.Ass. Tr. 9,50 10,00b
EOE DuStlnF. 306,00 305,00
EurGrFund 61,80 61.50
Hend.Eur.Gr.F. 207,00 206,00
Henderson Spirit 73,50 73,00
Holland Fund 75,30 74,40
Holl.Obl.Fonds 117,50 117,50
Holl.Pac.F. 116,70 116,40
Interbonds 555,00 555,00
Intereff.soo 49.10 49.20
Intereff.Warr. 394,50 393,60
Jade Fonds . 186,00 184,80
JapanFund 36,50 36,70
JapanRot. Fund yenl 0521,00
Mees Obl.Div.Fonds 100,40 100,40
MX Int.Vent. 58,00 58,00
Nat.Res.Fund 1560,00 1560,00
NMB Dutch Fund 39,80 39,60
NMBGlobal F. 50,00 50,00
NMBOblig.F. 34.30 34,20
NMBRente F. 102,80 102,70
NMB VastGoed 38,40 38,50
Obam, Belegg. 223,50 221,50
OAMFRentef. 14,05 14,15
Orcur.Ned.p. 48,70 48,70
Pac.Prop.Sec.f. 52,40 52,40
Pierson Rente 100.10 100.20
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. 136,50 136.60
Rentotaal NV 31,30 31,30
RG groen 50,40 50,40
RG blauw 50,30 50,20
RG geel 50,20 50,20
Rolinco cum.p 94,50 94,50
Sei/Tech 18,50 18,50
.Technology F. 19,00 19,00
Tokyo Pac. H. 286,00 285,00
Trans Eur.F. 80,90 80,90
Transpac.F. 560,00 560,00
Uni-Invest 130,00 130,50
Unicolnv.F. 81.60 81,60
Unifonds 33,20 33,20
VWN 58,70 58,70
Vast Ned 126,00 126,10
Venture F.N. 46.80 46.80
VIB NV 86,50 86,30
VSB Mix Fund 51,40 51,40
WBO Int. 77,50 77,50
Wereldhave NV 212,00 212,00
Yen Value Fund 98,60 98,80

Buitenlandse obligaties
m EEGB4U) 100,30 100,30
3/2 EngWarL 35,10 35,50 b
53/« EIB 65 98,70 98.70

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36,00 35,50
Amer. Brands 71,20 71.00
Amer. Expres 33,90 32,75
Am.Tel & Tel. 46,50 46,50
Ameritech 65,30 65,20
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine 218.00
ASARCO Ine. 30.10 30,20
AU. Richf. 112,50 112,20
BAT Industr. 8.10 8,10
BellAllantic 111,50 112,00
BellCanEnterpr 44,30 44,30
BellRcs.Adlr 0,50 0.50
Bell South 56,20 56.80
BET Public 2,84
Bethl. Steel 16,70 16,50
Boeing Comp. 58,00 59,00
Chevron Corp. 67,25
Chrysler 19,05 19,10
Citicorp. 28,60 27,90
Colgate-Palm. 64.40 64,00
Comm. Edison 40,50 40,20
Comp.Gen.El. 510.00 510,00
Control Data 17.90 17,50
Dai-IchiYen 3220,00 3230,00
Dow Chemical 67.50 67,50
Du Pont 123.30
Eastman Kodak 41.50 41,10
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 168.00 168.00
Exxon Corp. 49,50 50.20
First Pac.HKs 1.36
Fluor Corp. 34,10
Ford Motor 43,50 43,60
Gen. Electric 64,60 64,20
Gen. Motors 43.50 42.50
Gillette 48.00 47,00
Goodyear 46.50 46,00
Grace _ Co. 30,25
Honeywell 84,00 83,00
Int.Bus.Mach. 94.40 94,60
Intern.Flavor 67,90
Intern. Paper 53,40
ITTCorp. 61,20 61,00
K.Benson ® 5047,00
Litton Ind. 76.40 76,20
Lockheed 40,00 39,00
Minnesota Mining 81,00 80,50
Mitsub.Elect. 1130,00
Mobil Oil 62.00 61,50
Morgans 42,10 41.80
News Corp Auss 14,00 13,60
Nynex 89,00 89.00
Occ.Petr.Corp 29.60 29.80Pac. Telesis 50,20 50,70
P& O. ® 6,50 7,00
Pepsico 64,60 64,70
Philip Morris C. 42,10 41,80
PhiU. Petr. 25.50 25.60
Polaroid 44,00 43,80
Privatb Dkr 304,00 302,00
Quaker Oats 60,50
St.Gobin Ffr 625,00 625,00
Saralee 59,00
Schlumberger 49.50 48.00
Sears Roebuck 38.10 38.00
Sony (yen) 35,20 35,00

Southw. Bell 60.50 60,20
Suzuki (yen) 950,00
Tandy Corp. 38,40 38,50
Texaco 55,80 56,20
Texas Instr. 35.10 35.10
The Coastal C. 48.60 48,00
TIP Eur. 1,78 1.78
ToshibaCorp. 1270,00 1250,00
Union Carbide 23,75
Union Pacific 76,50 76,00
"-"nisys 15.00 d 14.80
USX Corp 35.70 34,80
US West 76,60 77,10
WarnerLamb. 116.40Westinghouse 73,10 72,00
Woolworth 63,30 62,80
Xerox Corp. 57,60 56,80

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 43,50 43,50
Am. Home Prod. 216,00
ATT Nedam 87,50
ASARCO Ine. 68.50
AU. Richf. 218.50 217.00
Boeing Corp. 114.00 114.00
Can. Pacific 42,00 42,00
Chevron Corp. 144,50
Chrysler 39,20 32,00
Citicorp 53,00 52.00
Coigate-Palm. 124,00 124,00
Control Data 34,00 31,50
Dow Chemical 189.00 187.00
Dow (geen split) 129.00 128,00
Eastman Kodak 79.00 78,50
Exxon Corp. 96,00 96,00
FluorCorp. 65.00
Gen. Electric 123,50 123,50
Gen. Motors 85,00 82.50
Gillette 94,00 92,00
Goodyear 91,00 87,00
Inco 54,00
IB.M. 184.00 177,00
Int. Flavors 131,50
ITTCorp. 119.00
Kroger 25,00 25,00
Lockheed 78.00 78,00
Merck _ Co. 153,50 152,00
Minn. Min. 158,00 155,00
Pepsi Co. 122,00 121,00
Philip Morris C. 83,20 81,70
PhiU. Petr. 47,50 49,00
Polaroid 79.00 78,00
Procter _ G. 270.00
Quaker Oats 127,00
Schlumberger 94,50 93,00
Sears Roebuck 71,00
Shell Canada 69.50 69,00
Tandy Corp. 73,00 74,00
Texas Instr. 69,00 67,00
Union Pacific 149,00 146,00
Umsys Corp 31,00 30,10
USX Corp 68.00 68,00
Varity Corp 3,20
Westinghouse 141,50 140,00
Woolworth 121,00 120,00
Xerox Corp. 105,00 104,00

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 102,60 102,60
Aegonwarr 12,00 11,90
10/2ABN 87 94.25 94,25
13Amev 85 96.25 96.25
10AmevBs 103.75 103,25
11Amev 86 94,80 94,25
14UAmro87 99,75 99,75
W/lAmro 86 94,75 94,75
10Amro 87 94.00 94.00Pu Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 22,00 20,20
Amro zw 86 73,50 73.10
9BMH ecu 85-92 97,00 96,75
7BMH 87 96,00 96,00
10' sEEG-ecu 84 100,25 100.50
934E18-ecuBs 98,10 98,20
124HIAirl.F 93,00 93,00
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
IP/4 NGU 83 101.00 101.00
10 NGU 83 100,50 100,50
2'U NMB 86 85,20 85,70
NMB Postb.war. 79,50 78 50
83 j Phil. 86 100.00 100,00
Bd Phil.B3 98,75 98,75
11Rabo 83 102.25 102,25
9Rabo 85 99.90 99,70
7 Rabo 84 100.75 100,75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,50 5,50
Bredero aand. 28,50 28,30
Bredero eert. 26,50 27,30
11 Bredero 23,00 23,00
LTV Corp. 1,50 1,30
5 Nederh. 68-78 23,00 23.00
RSV. eert 1,20 1,14
V/tRSV 69 86,00 e 86.00 e

Parallelmarkt
Alanheri 29.30 29.80
Berghuizer 43.10 43,30
Besouw Van c. 51,50 e 51,80
CBI Barin Oce yen 2090,00 2100,00
Comm.Obl.Fl 100,90 100,90
Comm.Obl.F2 100.70 100.80
Comm.OblF.3 101,10 101,10
De Drie Electr. 35,70 35,00
Dico Intern. 119,00 120,00
DOCdata 20,00 a 17.60
Ehco-KLM Kl. 37,50 36,50
E_L Belegg.l 77,00 76,00
E&L Belegg.2 76,00 75,90
E&L Belegg.3 76,40 76.40
FreeRec.Sh. 32,50 32,10
Geld.Pap.c. 72,10 71,50
Gouda Vuurv c 98.10 98,00
Groenendijk 37,20 37,10
Grontmij c. 198.00 198,00
HCA Holding 46,20 46,30
Hes Beheer 211,00 207,00
Highl.Devel. 14,70 14,70
Homburg eert 3,80 3,70
Interview Eur. 8,20 8,20

Inv. Mij Ned. 58,00 56,70
Kuehne-t-Heitz 46,00 47,00 f
LCI Comp.Gr 72.80 73,00
MeUe 313,50 313,00
Nedschroef 120,00 118,00 a
Neways Elec. 10,90 10,90
NOG Bel.fonds 31.60 31,50
pan pacific 11,00 11,00
Pie Med. 10,20 10,10
Poolgarant 10,50 10,50
Simac Tech. 16.50 16,50
Sligro Beh. 50,00 e
TextLite 5,60
Verkade Kon. 279,00 277,00
VHS Onr. Goed 18,20 18.30
Weweler 99.70 102,50

OPTIEBEURS
abn c apr 45.00 223 0,60 0,60
abn p jan 40,00 215 0,80 0.80
abn p jul 40.00 289 2.00 2,20
akzo c apr 135,00 426 7,00 7,00
akzo c 091 150.00 177 12,70 12,40
akzo p apr 135,00 502 4.50 4,90
dfl c jan 200,00 181 1,20 1.10
coc c jan 280,00 206 15.50 a 14.50
coc c jan 290,00 183 7,50 b 7,80
coc c jan 295,00 214 5,30 4,9»-
-eoe c jan 300,00 590 3.50 3.38--eoe c jan 305.00 312 2.30 1.90
coc c jan 310.00 380 1.40 1,00-
-eoe p jan 280.00 226 2.20 2,00
coc p jan 285,00 210 3.20 2,60
coc p jan 290,00 533 4,60 4.10
coc p jan 300,00 546 9,20 9,00
eoo p jan 300.00 227 B.oob 7.50,goud c feb 450,00 510 3,50 3.00
hoog c apr 85,00 188 7,00 b 7,20
kim c apr 50,00 194 2,20 2,2(5
natn c jan 65,00 177 6.00 6.00"
phil c jan 45,00 556 2,00 2,10
phil c jan 47.50 191 1,00 1.0Q"phil c jan 55,00 704 0,20 a 0,20*
phil c apr 47,50 207 2,90 3,00
phil c apr 50,00 340 2.00 1,90
phil c apr 55,00 877 0,90 0,80.
phil c 093 30.00 609 20,00 20,00
phil p apr 42,50 287 1,90 1,70
phil p apr 45,00 214 3,00 2,80
phil p apr 47,50 274 4,10 4,10
olie c jan 150,00 200 1.80 ' 1.40
olie c apr 150,00 306 5,30 5.40
olie p apr 120,00 300 0,60 a 0,40
robe p jan 105,00 239 1,10 1,20'
unil c jan 160,00 304 2.50 2.60'
voc c jan 30.00 593 1,70 1,60
voc c apr 32,50 371 1,80 I,Bo'
voc p jan 30.00 724 2.00 1.90
voc p apr 32.50 385 4,00 4.00
xmi c jan 525,00 325 3002 30/00
xrm c jan 530,00 325 2514 2512"
xmi c jan 560,00 185 512 6.04
xmi c jan 565,00 425 312 400
xmi c feb 525,00 250 33.12 33/00-
-xmi p jan 535,00 250 502 6/00
xmi p jan 570,00 250 2102 19 00
xmi p feb 570,00 250 2408 23/00

economie

'Grootste uitkoop dit jaar in Nederland'

AC Restaurants
verzelfstandigd

Van onze redactie economie

MNDAM - De verzelfstandiging van AC Restaurants is een
''"Met terugwerkende kracht per 1 januari 1989 heeft het ma-[Sernent van AC Restaurants de aandelenvan het Ahold-con-
■*n overgenomen. Een meerderheid van het pakket (51 pro-
**) is nu in handen van de directeuren E. Bezaan, R. Ruisch. "h. van Fulpen. Het resterende gedeelte is ondergebracht

' verschillende pensioenfondsen.

De financiering van de verzelfstan-
diging is geregeld door de Amster-
damse Investeringsbank, onderdeel
van de Pacific Investments-groep.
Over de hoogte van de overne-
mingssom werd geen mededeling
gedaan. Een woordvoerder van
Ahold weigerde eveneens concrete
cijfers bekend te maken.

Werkloosheid
licht gedaald

DEN HAAG - Het aantal gere-
gistreerde werklozen bedroeg
in de periode september-no-
vember gemiddeld 378.000. In
de driemaandsperiode augus-
tus-oktober lag dat aantal op
381.000. Dat blijkt uit het werk-
loosheidscijfer van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
(CBS) dat gisteren is gepubli-
ceerd.

De cijfers zijn gebaseerd op de
cijfers van de arbeidsbureaus
en een steekproefvan het CBS.
Sinds juli-september 1988 is er
een duidelijk waarneembare

daling van 428.000 toen, via
392.000 in juni-augustus 1989
tot 378.000 nu. Sinds juni-
augustus van dit jaar is vooral
de kortdurende werkloosheid
(minder dan een jaar) gedaald.

De kortdurende werkloosheid
onder mannen zakte sinds de
zomer van gemiddeld 101.000
tot 84.000, terwijl de langdurige

werkloosheid (lander dan een
jaar) vrijwel stabiel bleef.
De kortdurende werkloosheid
onder vrouwen daalde vanaf
juni-augustus 1989 tot nu van
83.000 tot 80.000, terwijl het
aantal vrouwen dat langer dan
een jaar buitenspel staat, toe-
nam van 69.000 tot 76.000. Ver-
der blijkt dat de werkloosheid
onder jongeren tot 25 (van
122.000 tot 98.000) en in de leef-
tijdsgroep 25-34 jaar (van
126.000 tot 121.000) daalt, ter-
wijl er boven de 35 jaar sprake
is van een toename van 145.000
tot 159.000.

Belang Allianz
in Hongaarse
verzekeraar

BUDAPEST - Het Westduitse
verzekeringsconcern Allianz AG
neemt een belang van 49 procent
in Hungaria Bizloslu, één van de
twee grote verzekeringsmaat-
schappijen in Hongarije. De rest
van het aandelenkapitaal - in to-
taal omgerekend f 113 miljoen -blijft in handen van de staat.
Het is de eerste belangrijke deel-

neming van een westerse verzeke-
ringsmaatschappij in Oosteuro-

pees kapitaal. Hongaria heeft een
premie-inkomen van omgere-
kend ongeveer f 380 miljoen,
waarmee het concern 44 procent
van de Hongaarse markt bestrijkt.
Volgens een woordvoerder van
Allianz is een belang van 49 pro-
cent voldoende omdat ook is
overeengekomen dat Allianz zeg-
genschap in Hongaria krijgt.

VS minder streng
bij export naar

Polen en Hongarije

WASHINGTON - De Verenigde
Staten zijn bereid om de controle
op de export van technologisch
hoogwaardige produkten naar
Polen en Hongarije te versoepe-
len. Voor de export naar de Sov-
jetunie zit een dergelijke versoe-
peling er voorlopig niet in, zo
heeft de Amerikaanse minister
van handel, Robert Mosbacher,
verklaard.

„Zolang de nationale veiligheid
van deVS is gewaarborgdkan de
deur voor technologie-export
naar het Oostblok open, te begin-
nen bij Polen en Hongarije. De
Sovjetunie zal nog de nodige
maatregelen moeten nemen
voordat deVS dat land op dezelf-
de wijze benaderen", aldus Mos-
bacher.

Sinds de hervormingen in Oost-
europa zijn begonnen hebben de
VS de regels voor het toezicht op
de export van strategische goe-
deren naar dat gebied aan een
nader onderzoek onderworpen.

De exportregels zijn opgesteld

door de Cocom, een in 1949 opge-
richt orgaan van zeventien lan-
den dat moet verhinderen dat
hoogwaardige westerse techno-
logie in handen van het Sovjet-
blok komt. Mosbacher zal naar
eigen zeggen binnenkort voor-
stellen om de lijst van produkten

die de Cocom hanteert aanzien-
lijkte verkorten. Op het ogenblik
telt die lijst meer dan 100.000
produkten. Met Polen en Honga-
rije wordt al overlegd om die lan-
den ervan te weerhouden strate-
gisch gevoelige apparatuur door
te leveren aan de Sovjetunie als
ze die eenmaal van het Westen
kunnen krijgen, aldus Mosba-
cher.
Volgens de minister blijven de
VS zich zorgen maken over de
militaire macht van de Sovjet-
unie, ook al zijn er aanwijzigin-
gen dat het gedaan is met de ex-
pansiedrift van dat land. „De
Sovjetunie is volgens mij het eni-
ge land dat dat de mogelijkheid
heeft om een ernstige bedreiging
voor deVS te vormen", betoogde
Mosbacher.

Sovjetunie wil
Europese lening

BRUSSEL - De Sovjetunie stelt be-
lang in economische Samenwerking
met de Europese Gemeenschap. Mi-
nister van buitenlandse zaken
Eduard Sjevardnadze heeft dat gis-
teren gezegd in een onderhoud met
zijn Belgische collega Mark Eys-
kens.
Volgens Eyskens is de Sovjetunie
van plan met het, verleden te bre-
ken. Hij noemde Sjevardnadze „bij-
zonder serieus" over de hervorming
van de Sovjet-economie en door-
drongen van de fouten van een cen-
traal geplande economie.
De bewindsman is in Brussel voor
de ondertekening van een handels-
akkoord met de EG. Ook zal hij als
eerste Sovjet-minister het hoofd-
kwartier van de NAVO bezoeken.
Volgens Sjevardnadze is het ak-
koord met de EG, dat een looptijd
heeft van tien jaar, de basis voor
„een pan-Europese economische
samenwerking, die talrijke perspec-
tieven opent," aldus de zegslieden.
Sjevardnadze verklaarde dat de in-
tegratie van de Sovjet-economie en
het Westen niet gemakkelijk is en
noemde het akkoord een „eerste
stap".

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige notenn-
gen goud en zilver op 18-12-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.360-/25.860,
vorige ’ 25.570-/ 26.070, bewerkt ver-
koop ’ 27.460, vorige ’ 27.670 laten.

ZILVER: onbewerkt f 310-f 380, vori-
ge ’ 315-/385; bewerkt verkoop ’430
laten, vorige f 430 laten

Advieskoersen
amerik.dollar 1,88 2,00
austr.dollar 1,46 1,58
belg.frank (100) 5,19 5*49
canad.dollar 1,61 1,72
deense kroon (100) 27,55 30*05
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 2,98 3,23
franse frank (100) 31,40 34.15
griekse dr. (100) 1,10 1.30
ierse pond 2.86 3,06
ital.lire (10.000) 14,10 15,80
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) 123.00 127.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.94525-1.94775
antill.gulden 1.0700-1,1000
austr.dollar 1,5180-1,5280
belg.frank (100) 5.3645-5.3695
canad.dollar 1.67575-1,67825
deense kroon (100) 29,000-29,050
duitse mark (100) 112,865-112,915
engelse pond 3,1165-3,1215
franse frank (100) 33,005-33.055
griekse dr. (100) 1,1700-1,2700
hongk.dollar (100) 24,7750-25,0250
ierse pond 2,9690-2,9790
ital.lire (10.000) 15.095-15.145
jap.yen (10.000) 134.80-134,90
nwzeel.dollar 1,1480-1,1580
noorse kroon (100) 29,170-29.220
oostenr.sch. (100) 16,0310-16,0410
saudiar.ryal(lOO) 51.6750-51,9250 -spaanse pes. (100) 1,7410-1,7510
surin.gulden 1,0675-1,1075
zweedse kr. (100) 31,035-31,085
zwits.frank (100) 125,775-125.825
ecu. 2.2835-2,2885

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 199,10 199,10
id excl.kon.olie 191,90 192,10
internationals 204,10 204,00
lokale ondernem. 195,00 195.10
id financieel 146.30 146,50
id niet-financ. 243,50 243,50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 259.50 259,50
id excl.kon.olie 238.60 238.80
internationals 275.60 275,50
lokale ondernem. 241.20 241,30
id financieel 190,60 190.90 ,
id niet-financ. 291,00 291,00
Stemmingsindex (1987 = 100)

algemeen 182,50 182,80
internation 190,00 190,20
lokaal 181.20 181,50
fin.instell 154.40 154,60
alg. banken 140.60 140,80
verzekering 167,50 167.70
niet-financ 190,00 190,30
industrie ' 182,00 182.20
transp/opsl 210.70 211,10

VW en Ford
maken samen
nieuwe auto

HEERLEN - De automobielcon-
cerns Volkswagen en Ford zijn van
plan in Europa een grote personen-
auto te produceren die vergelijk-
baar is met de Renault Espace, zo
heeft het Westduitse weekblad „Der
Spiegel" gemeld. Er zouden vanaf
1993 jaarlijks 200.000 wagens wor-
den gebouwd. Ford en VW brengen
daarvan elk de helft onder eigen
naam op de markt in licht verschil-
lende versies, aldus Der Spiegel.
Het staat nog niet vast waar de pro-
duktie plaatsvindt. In aanmerking
komen Spanje, Portugal, Italië en
Groot-Brittannië. Avondkoersen Amsterdam

AMSTERDAM - ln het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 133,10-133,80(133.80)
Kon.Olie 143,50-145,60 (145,50)
Philips 44,90-45,70 (45,70)
Unilever 156,10-157.90(157,90)
KLM 45,70-46,60 (46,60)

NEW VORK 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 2734.22 1170.52 235.41 1029.58*
Hoogst 2755.55 1176.56 236.73 1036.48
Laagst 2679.82 1129.27 232.58 1005.92
Slot 2697.53 1140.83 233.65 1013.26
Winst/
verlies - 42.02 - 29.87 - 2^33 - 17.88

De AC-restaurants worden per 1 januari in een zelfstandige onderneming ondergebracht. De
wegrestaurantketen gaat zich meer op de zakelijke weggebruikerrichten.
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Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Alleen als je een geheim kunt bewaren... 50 c/m

Eroslijn: 06-320.321.22
Verena

Ster v.d. Pin-Up. Nu privé van ma. t/m dond. van 17.00-
-24.00 uur, vrijd. v. 11.00-19.00 uur. Tel. 045-251165.

Diana Escort
045-215113/226565

Party - Line
06-320.330.10

TELEFONEREN MET ZN TIENEN TEGELIJK! 50 CPM
Party-üne Amsterdam en omgeving....o6-320.330.20
Party-Line Den Haag en omgeving...o6-320.330.30

Sex'o'foon Box
06-320.329.50

Wildvreemde meisjes die het met jouwillen doen, dat is het
spannendste! Wie weet versier je ze wel. Probeer maar!

50 cpm.

Harry's Gaybox
06-320.330.11

Gaybox Amsterdam 06-320.330.33
Gaybox Den Haag 06-320.330.44

Voor opwindende gesprekken en nieuwe vrienden! 50 cpm

Privéhuis Michelle
Te be or not to beü!

045-228481 /045-229680
Privé-chauffeur aanwezig.

Rijpe
buurvrouw
heet in aktie! 50 cpm 06

320.331.23

Topsex
The best voor 50 cpm 06

320.325.25
Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

*Nieuw*
Sex uit 't Zuiden

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

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
Een jongendie van bondage

houdt, krijgt zijn zin. Hij
geniet van zijn boeien.

Homo
06-320.326.91 (50 ct.pm)
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

VERWACHT:

de 150.000 tB

PICCOLO|

DEZE WEEK VERWACHTEN
WIJDE 150.000s,eIN 1989

Als UW advertentie die eer te beurt valt, wordt niet alleen uw
PICCOLO, maar ook U behoorlijk In het zonnetje gezet!

BEL NOG VANDAAG: 045-719966
Het PICCOLO-TEAM van Limburgs Dagblad regelt het wel!_imburgsDagblad

<2piccolo S
.—i i i

B.A.G.D.

Geslachtsziek-
tenbestrijding

24 uurs infolijn
Tel. 045-740136

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

Rijpe
Vrouwen

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

De moeder rijp en ervaren,
de dochter onervaren. Maar
oh la la wat die twee beleven
06-320.330.74

50 et p/m

Waar???
Voor o.a. die

heerlijke erotische
thaise bodymassage enz.
door lieve, mooie, jonge

meisjes. Bubble bad.
Maaseikerweg 24

(A2afslag Maaseik, richting
Susteren, 350 mtr. aan

linkerzijde). Ma.do. van 12
tot 24 uur, vr. tot 20.00 uur.

04499-4346.

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

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

Sex-Box
06-320.325,06

Mooiste meisje
50 et p/m 06-

-320.320.50
Sexlijn 10

EVELIENTJE DURFT!

320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

50 et p/m

045-326191
Escortservice. All-in.

Love
wenst u prettige feestdagen

en gezond 1990.
i 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.)

Top S&M
meesteressegenot 50cm 06

320.331.13

06-Sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

An netje
Alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug

06-320.320.08
LIVE-LIVE-LIVE

Sex relax box
praat mee over sex

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

S.M. Box
06-320.330.70

Talk, prod. 50 et p/m

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 - 50 et p/m

bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043:257229.

Leder en
Rubbersex
Diepe emoties van

jonge paren....
06-320.330.51 ( 50 ct.pm)

Leder en
Rubbersex
Diepe emoties van

jonge paren....
06-320.330.51 ( 50 Ct.pm)
Helen wordt 18, met haar
kleinste slipje viert ze het
met 2 Mannen

06-320.326.72 (50 ct.pm)
Bizarre life-act. Jong paar

doet het....
Geboeid

06-320.326.71
(50 ct.pm)

Emma ontkleedt zich voor
Lifesex
met 2 heren.

06-320.330.09 (50 ct.pm)

Naakt
over straat. Haar bange
droom wordt waarheid

06-320.321.30 (50 ct.pm)

de Trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 (50 ct.pm)

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht
06-320.326.99 ( 50 ct.pm)
f ■ '

Escort M-'tricht
Charmante dames voor uw
plezier. Tevens meisjes met

niveau gevr. 043-435528

Peggy Privé
Ma. - vr. 11 tot 19u.

04490-74393.
Tev. meisjes gevr.

Gezellige
dames

charmant, discreet,
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Een zondgebruinde jonge

sportknul bedient een
homo liefhebber
06-320.329.22 - 50 et p/m

Met alleen een

handdoek
komt ze uit bad. Plots is daar

een man.
06-320.323.84 - 50 et p/m
Een jongen in een hoog

opgesneden sportslipje, en
een

dominante man
06-320.323.86 - 50 et p/m

Een
donker

park, een mooie meid en 2
knullen dieplots iets willen...

06-320.326.90 - 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 Ct p/m.

Lifesex. Alleen al aan haar
stem hoor je het

hoogtepunt
komen.

06-320.326.73 - 50 et p/m

2 Bisex
meisjes doen het met een

vriendje er bij.
Wisselen maar...

06-320.326.70 - 50 et p/m

Privéclub
Lisette

geopend 14.00-04.00 uur,
nw. leuke meisjes aanw.

Rijksweg 28, Baexem. Tel.
04748-2973.

Op een speciale zolder krijg
en 2 heren privéles van

Meesteres
Olga.

06-320.329.23 - 50 et p/m
Lifesex. Nieuw paartje met

medebrenging van een
Vriendinnetje...
06-320.329.24 - 50 et p/m

Haar eerste lesbische liefde
was een... Ze doen het
06-320.329.25

50 et p/m
Loes als

Danseres
onder toezicht van 2 leer-

meesters
06-320.326.93 - 50 et p/m

Hanna krijgt bevel van haar
Meester

Heerlijk gehoorzaam is ze...
06-320.326.92 - 50 et p/m

Met alleen haar slipje aan
bedient Netty de vrouw,

Lesbisch
06-320.330.19 - 50 et p/m

Privéhuis
zoekt dringend meisjes. Tel.

04490-56134. Rijksweg
105, Geleen

Joyce
Privé en escort ma-zat. va.

11-24 u. Wilt u een uurtje
plezier, kom dan snel tot
hier. Lolita, meisje aanw.
Tel. 045-411766. Tev.

meisje gevr.

Club 2000
is geopend: Kerstavond van
14 tot 20 u. en 2e Kerstdag
van 11 tot 24 u. Rijksweg

Nrd. 22, Geleen.

Privé Yvonne
Dringend meisje gevr. ma -zat. 11 tot 24 uur, zo 15-24
uur. Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100
Hitsige passagiers.

50 cpm. 06-

-320.323.19
Lesbifoon

meisjes met elkaar!
50 cpm 06-

-320.321.00
Partnerruil

Uit parenclubs! 50 cpm. 06-

-320.321.06

De eerste
keer!

Jonge meisjes. 50 cpm. 06-

-320.323.03
Mimi Kok

Sex met tv-ster! 50 cpm. 06-

-320.323.65
Escort girl

Beroepsmeisjes 50 cpm 06-

-320.322.90
Leer &
Rubber

Opzwepend genot
50 cpm. 06-

-320.321.14

’ 50,- all-in
Katja, Brigit en Stella

Tel. 045-423608

Anita
Privé met escort, ook zat.

Tel. 045-352543

Meisjes
spelen

met elkaar! 50 cpm. 06-

-320.325.51
Angela

en haar meisjes, tot 3.00 u.
Privé en escort. Tevens

meisjes gevr. 045-228975.

Natasja doet het met
3 mannen

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m

VERA
Privé. Tel. 04754-85818.

Zoek je een lekkere meid?
Sex contactlijn .

06-320.320.33 - 50 et p/m
Direkt sex-contact

Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Nu is het tijd voor een j
Sexcontact

06-320.321.44 -50 et p/m ]
Homokontakt:

Jongens zoeken jongens.
06-320.325.01 - 50 et p/m

Heb je zin in sex?
de afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 Ct p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

Als je vreemd wil gaan
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m
Leuke meiden bellen
de Flirtbox

06-320.330.01 - 50 Ct p/m "Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

Harry's ;
gaybox-line*

Alleen luisteren! 50 cf f
320.330-j!

Jongevrouw ontval
Thuis j

Tel. 04406-41916; >
Club Margo]

24 uur geopend. Mee*
en slavinnen aanw. °
weg Zuid 131 B. Ge»iTel. 04490-48448; I

Leuk jong MEISJE j
voor privé en escort-
verdiensten mogelijk-
-411766. „

Tippellijn
voor jonge meisjes

06-320.330.66 - 50J*
Flirt-cafe:

Meiden versieren!
06-320.330.77 - 50j^
Meisjes spelen met 9

06-320.328.8
50 et p/m J_

Liefdeslijn
de box voor mooie m*
06-320.329.99 - 50_£l
Sabrina priv

043-619435^
Contactburö

Maastricht. Bemidd. ij]
vé-adressen. 043-63»

Voor Piccolo's
zie verder paginaj
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-___!_£__. *- diskettes. Met slot.-^95 , , schaakcomputer. Speelsterkte tot 2100
Wlfß «.■il.'*?''—~mTnm f l;"*^^^K Elo.Niveau's voor beginners tot gevord*'

JaWi mmÊÈmmTmiSm _P_F''^F^9 c-c=-"_». _taij_j ___|_^_^_|_B B den. Schaakcursus op diskette. Besturing
__f lli__T*_iï ■—■--■—-^■■■'"■-'■""'■■"■■""'■"~-mm-^*^i^^ '._ metmuls, joystick of toetsenbord.4 I k_7____E__l — "irïS«si__3» '^^B-~**^&, *Êki». Eenvoudige bediening-

B U^^E .",'""'. r^^r_'ès_t^^i>^%iCW;*^'^!3l!!J_S-f* i l"=-yJ_5i \ (^\ ChesscardvoorCommodore64/12ö 2°*'

UJL't^^mmm^m^mm^S> r \^^B \ i sf% ET#7S__! I SmSorePC
-

" — i *" :u% l m+A^Ém w.- 299.-

WITTY MOUSE. Kan zonder extra GENIUS MUIS GM-6000. De nieuwste OUT RUN. Het beste autorace spel Inde 500 VELKETTINGFORMULIEREN. Met |^____tJ^li^';^Bteffl«J|l
technische voorzieningen worden muisvan Genius. Schakelaartussen micro- computergeschledenis. Voor Commodore standaard perforatie. In doosJ_T9s" « _

v lir:
aangesloten op elke IBM PC of soft en PC mulsmode. Dynamicresolutlon 64 op kassette en diskette. .;i| IP^!,':«
PC/KT, PaAT, 366 of IBM PC-com- van 350-1050DPI. Super tracking speed Wmmmmfm*\ 0pkassette-59r: rZrSirl
patiblecomputer. 500 mm/sec. Optlcal encoder. Incl. mt Wi \9XS% _L*_______i
4_^:- __F**^F**^*H Dr. Hallo 111, Genius menumaker en M IX Opdiskette 49-19.95 k_^

|^^__# __^X^_! _B___SN^ #^^__^9B_r* computer. Uw programma's worden ruif

Computer. Bruce Lee, World Class -^m i\ m _ -_ju„ ~-^ fMnSiff
Leaderboard.AceofAcesenlnfiltrator. "*^ INlilSlllllUlil Bffffififfffi
Op5 Va" dlskettes-ê9r- ** ~,.,.,.,

ê —, ■o______________________________________________________i NASHUA DISKETTES. ■^Sïïlfffljll■ WIHE DISKETTES. ■_■ JB Doosje 10 stuks 5 Va" m^MmoumDoosje 10 stuks 3 T [^^^^^^^^^TTTtI PI ijl
~-.._-_, . «.. |?T2fSTs_l ._%_*/*!_ fii_i ill^rÜl *IBMisaregisteredtrademarkfrom

JPP^T^^_____l ___T I.wV_PJ m A lm. m. m>. lil | PVAfiÉ International Business Machines.
H^ JÉT-W-B ■__EË_s_s _^l ■__■_____-_--! * Niet verkrijgbaar in Nuth en Dlemen.. Doosle 10 stuks3 Vi" 29 95 Aanbiedingen geldigvan dinsdag1° ,

sf»-" Waarom zullen we duurdoen. w^
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Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Belfleur. Gevarieerd wekelijks

middagprogramma, live vanuit de
Pandahallen in Loosdrecht.

16.40 Het erfgoed Guldenburg. 14-
-delige Duitse serie. Afl. 10: De einde-
loze duisternis. Omdat zij buitenland-
se is, kan Peggy Brinkley niet op
borgsom worden vrijgelaten. Sascha
wringt zich in allerleibochten om haar
te helpen.

17.23 Charlie Brown en het kleine
grut. Amerikaanse tekenfilm uit 1970
van Bill Melendez. Charlie Brown is
een geboren verliezer en zijn hond
Snoopy kan alles altijd veel beter.
Dus verbaast het hem, als hij ineens
op school heel goed blijkt te zijn in het
spellen van woorden.

18.50 Tros Kieskeurig. Consumen-
tenprogramma.

19.20 (TT)De natte neuzen show.
Spelprogramma met honden en hun
baas.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 (TT)Medisch Centrum West.

13-delige serie. Afl.: Het afscheid.
Paul en Merel gaan in Portugal wo-
nen. Dat heeft consequenties voor de
afspraak met Jan. Intussen komt Dirk,
de ex-man van Marja Groeneveld, op
bezoek.

21.49 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

21.50 De TROS TV Show op reis.
Showprogramma waarin Ivo Niche in
het buitenland op bezoek gaatbij pro-
minente persoonlijkheden. Afl. 6
(slot).

22.34 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

22.35 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

23.05 Hoe later op de avond. Wim
Bosboom praat met mensen die iets
te vertellen hebben.

23.56-00.01 Journaal.

# De Amerikaanse sopraan
Jessye Norman zingt liede-
ren uit de advents- en kerst-
stijd. (Nederland 1 - 22.42
uur.)

Duitsland 1
'"00 T'"03 '*?9esschau.
'8 r n9strassenpalais. Serie. Afl.
Us Rechnung wird bezahlt.
Afl 7*erob'c Fitness mit Vernunft.
'"OOt'"03 .ra9esschau.

»orsicht, Falie! Tips ter voorko-
J.3s iVan misdriJven. (herh.).
l'0' Mosaik-Ratschlage.
l|g, Tagesschau.
j^ ■Vater der Braut. Amerikaan-
K_ sPeelfiim uit 1950 van VincenteSneii-'!Ss Un, schau.

! 0n £ersoverzicht.
Irjt Tagesschau.
'■4S w^D-Mittagsmagazin.
'Oo r''rtschafts'Te'egramm-
Vo2 tagesschau.
lSei~ h'ickerl und Fleckerl. Poppen-J Afl, Der Alarm.
iStart. Mau'wurf kommt in die
5 OnfI'Tekenfilm.
8.03 Tagesschau.
pr Spass am Dienstag. Kinder-
S^amma.in a 'vr|egsbraute. Reportage over
brui r̂ier'ka wonende Duitse oorlogs-- 603 la9esschau.Ia9esschau.
Sar.L?'e Montagsfamilie. Serie. Afl.:

6.3q ,üpfen-
t9|k ,M°skito. Nichts sticht besser,
Eerc w voor scholieren. Thema:
Ms>llefde--7 Tagesschau
Qui **Nur keine Hemmungen.
8.2b?et Mjchael Schanze.
8.30 H?9esschau-
|B.s2 "'er und Heute. Actualiteiten.
rna^per magische Planet. Einel9gcnenhafte Eisrevue.
to.rjQ r_?9ramma-overzicht.(TT)Tagesschau.

20.15 ««Die Goldene 1. ARD-Fern-
sehlotterie, live amusementspro-
grammarond de trekking van de ARD
tv-loterij met Max Schautzer.

21.00 Report. Baden-Baden, actueel
magazine.

21.45 Magnum. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Die verbotene Insel.
Magnum en de jonge Alea zijn getui-
ge van een koelbloedige moord. Zelf
kunnen ze ternauwernood ana de
dood ontsnappen. Magnum is dagen-
lang bewusteloos en als hij bijkomt,
bevindt hij zich op een afgelegen
eiland.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Tschadari und Buzkaschi. Do-

cumentaire over de positie van Af-
ghaanse vrouwen tijdens de oorlog in
Afghanistan.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Documentaire over de proble-
men van boeren in de Andes.

14.15 Schaufenster 3sat: Bliek ms
andere Programm.

15.15 ««Na, sowas! Muziek en gas-
ten bij Thomas Gottschalk.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Wickie...und die starken Men-

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Die Bef-
reiung.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Jeannie, vergeude nie dein
Leben. 3-delige jeugdserie. Afl. 3:
Mutter und Vater.

17.00 Heute.

17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine.
17.45 Ein Heim für Tiere. Duitse se-

rie. Afl.: Tante Martha uand der kleine
Elefant.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Heimkinder, re-

portage over kinderen in tehuizen.
20.15 Die Olsen-Bande. Butter, Brot

und Bonzen. Deense speelfilm uit
1977 van Erik Balling. De Olsen-ben-
de is van plan een stel internationale
gangsters de gigantische winst van
een economisch delict afhandig te
maken.

21.45 Heute-journal.
22.10 BDas kleine Fernsehspiel.

Wopbopaloobop a lopbamboom, tv-
spelvan Andy Bausch. Oudjaar 1962.
Een aantal jongeren is bij elkaar op
een nachtelijk bal voor de oud- en
nieuwviering. Alcohol en muziek

moeten de alledaagse sleur even
doen vergeten...

23.30 Apropos Film. Filmmagazine
met Helmuth Dimko en Peter Hajek.

00.00 Brief aus der Provinz. Ingolf
Falakenstein vertelt over het Rein-
hardswald.

00.05-00.10 heute.

" Elizabeth Taylor en Spencer Tracy in de speelfilm 'Vater
der Braut'. (Duitsland 1-11.03 uur.)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
vOor k6n A'"abonnees:. kanalen zie schema exploitant

♦^^art/wit programma
e 0 * stereo geluidsweergave
TT = tweetalig bij stereo-app.= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
N*teH'-n _ 5' 26 29' 46' * 53 en 57nand 2; 31 33 35 49 54 56 en eo

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

België/TV 1
M. 7jia Mosa. Braziliaanse serie.

«"00 uws-
-B.os p!k Tak- Animatieserie. Afl. 113.
8-10 cLons- AfL: Pl°ns en de pingvin.
Af| ip-^rtieenSander. Kinderserie,
avond 'i n fanfare te fiets. Op Kerst-
Maar Hi? er altijd ,eest b'ioma en °Pa,saarti_ aal ''9*er 9een cadeau voor'&.20 L °nder de kerstboom.
BritSe

prookiesverteller. 9-delige
Jirn h_!fr'e fan<astische verhalen van'er. Af, tls°n met John Hurt als vertel-

kom!,' dneraven Een betover-
dezün l? uwt met een boze heks,
'Ms 'rv'Klnder*en niet uit kan staan.,aese n!,9rote blauwe reiger. Cana-'S.JS "a'u,Jrfilm van Dennis Saweyr.,6fi Drn^ Wlnnaars- Mededelingen
S3O M*?ramma-°verzicht.H).oo B,euws-
?6o 2~ren- Australische serie. Afl.
stookt m r"1 de Persoon die haar be-
geven dreigtelefoontjes een lesje
!0 e te zijn

331" deze bliikt 9een vreem-

Draat2eker weten? Rechtstreeks>actüei_ !*\ dlscussieprogramma over!l-30 l hema's-
-9« Ennr,d,fonder schaduw. 4-deli-Via p9els/Australische serie. Afl 3L er Stem en Kurt Schreiber
docht_r 2 kennis met Freda, dev ert inHVan de bakker die br°od le-'n de gevangenis.
Hlliiiiiiiiiiiii...

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Labyrint. Ik heb u niets interes-

sants te schrijven daarom een post-
kaart. Communicatie via prentbrief-
kaarten. Het dagelijkse leven geëvo-
keerd door de schrijvers van prent-
briefkaarten, gebaseerd op de kollek-
tie van Jeröme Storme.

23.35-23.40 Coda. Elfentanz opus 39,
van D. Popper, uitgevoerd door Carlo
Schmitz, cello en Kyoko Hashimoto,
piano.

%Jochen Horst in de derde
aflevering van 'Land zón-
der schaduw.(België/TV 1 -
21.30 uur.)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1 )
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 61.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl. 910. Doug tracht op
drastische wijze Caroline te bescher-
men en Beryls naam te zuiveren.

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

19.30 Nieuws.
20.00 Diamond Awards Festival, in-

ternationale muziekshow op 17 en 18
november vanuit het Sportpaleis te
Antwerpen met uitreiking van de Dia-
mond Awards.

21.00 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Liberale Radio- en
TV-Omroep.

21.45-22.15 Soepel werken. 3-delige
serie over de gevolgen van een ver-
anderende maatschappij en econo-
mie voor het arbeidsproces.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.50 Skoalle-TV: Wize Hans.

(ROF).
TELEAC
15.00 De coöperatie. Opzet, structuur

en werkwijze. Les 3.
15.30-16.00 You're welcome. Cursus

Engels. Les 12.
NOS
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Italiaanse kunstschilders in

Amsterdam. Programma over twee
Italiaanse kunstschilders die in Am-
sterdam wonen en werken.

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

gramma.
19.10 Press gang/De eerste editie.

12-delige serie over een jeugdkrant.
Afl. 2: Fotofinish.

19.35 Waar hoor ik thuis? Tien jaar
later... Informatieve serie over vier
kinderen van etnische afkomst, over

wie de NOS tien jaargeledeneen do-
cumentaire uitzond. Afl. 9.

20.00 Journaal.
20.20 Staatsloterij. 3e trekking van de

800ste loterij..
20.25 Vluchtelingen in Nederland.

Programma over mensen, dieom po-
litieke redenen hun land zijn ont-
vlucht.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Maartje van Weegen.

22.45 Klassieke mechanica. Bewe-
ging, zwaartekracht en energie. Les
7.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Beigië/RTBF
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
Nouba. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten-pYogramma. 19.20 Uitsla-
gen Lotto en joker. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Actualités a la une.
(herh.). 20.10 Doublé sept. Spelpro-
gramma. 21.30 Inédits: Trente, les an-
nées ambigues, 5-delige reeks over de
dertiger jaren in België. 22.25 Weerbe-
richt en laatste nieuws. 23.00 Bourse,
beursoverzicht. 23.05-00.40 Ciné-Club
de minuit: Cinéma Amériques: Stranger
than paradise, Amerikaanse speelfilm

uit 1984 van Jim Jarmusch. Willie, een:
Hongaarse immigrant lijdt in de Ver-i
enigde Staten een marginaal bestaan, j
Hij pokert en gokt op paarden, terwijl hiji
zijn enige vriend Eddie wijs maakt, dat j
hij al lang in Amerika leeft.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow. Licht

informatief ontbijtprogramma met om
7.50 een tekenfilm.

09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Match Extra.
12.00 Cartoons.
12.15 Veronique Classique.
13.00 Bonjour les clips.
13.30 Reisbewust.
14.00 Catpeopie. (herh.).
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd Irene Moors met van-
daag de tekenfilm Spiderman en Flip-
per.

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

18.00 Journaal.
18.10 Countdown special.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Vreemde ontmoetingen.
19.30 Wordt u al geholpen? Engelse
comedyserie. Afl.: Diamanten zijn je
beste vriend.

20.00 Gaaan met die banaan.
20.45 Jukebox.
21.10 Stingray. Amerikaanse serie.

Afl.: Herhaling. Project 'Desert Dome'
is een groots opgezet experiment om
de werkcondities in de ruimte na te

bootsen. Tijdens het experiment gaat 5
er echter iets mis en vijf van de zes 5
wetenschappers die met de proef be- E
zig waren, komen om het leven. E

22.00 Journaal. E
22.20 Veronique Weer.
22.25 Midnight Express. Amerikaan- E

se speelfilm uit 1978 van Alan Parker. =
De student Billy Hayes wordt in Tur- =
kije gearresteerd voor het smokkelen E
van een kleine hoeveelheid hasj. Hij E
wordt veroordeeld tot vier jaar gevan- =genisstraf, die hij in een uitzichtloze, E
grillige Turkse gevangenis moet uit- =zitten. =00.25 Journaal. =00.30 Dallas. Amerikaanse serie. =

01.20 Bonjour Les Clips.
02.00 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden! =

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 7.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 3. (herh.).
10.50 Schooltelevisie.
12.20 Teletekst-overzicht.
12.55 Sport 3 extra. IJshockey: Isves-
tia toernooi te Moskou: West-Duits-
land - Finland.

15.30 Indianapolis. Amerikaanse
speelfilm uit 1968 van James Gold-
stone, met Paul Newman, Joanne
Woodward, Robert Wagner e.a.

17.30 Florian - Bilder aus dem Le-
ben eines Heimkindes. Afl. uit de
serie Situation: Wir und die Kinder.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 3.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Weltweit.
20.45 Plattenküche.
21.30 West 3 aktuell.

21.45 Plus 3. Das Wirtschaftsmaga-
zin, economisch magazine.

22.15 Landesspiegel: Die Holle auf
Erden, een pastor uit Paderborn helpt
in Brazilië.

22.45 Vorgestellt: Bestellte Wahrhei-
ten, Ammerkungen zur Freiheit eines
Journalistenmenschen van Herbert
Riehl-heyse.

23.00 Deutschlandbilder: Portret van
de fotograaf Hans W. Silvester.

23.45 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/Télé 21
19.30 Journaal, met simultaanvertalingi
in gebarentaal en weerbericht. 20.00i
Ciné-Club: Cyclus Salut a Godard: Dé- i
tective, Franse speelfilm uit 1985 van;
Jean-Luc Godard. In een hotel in Parijs ■wachten Frangoise en Emile Chenal op j
Jim Fox Warner, de impressario van j
bokser Tiger Jones, teneinde een oudei
moord op te lossen. 21.35 Carré noir.:
Serie Europese documentaires. 22.30-i
23.15 Cargo de nuit, rockmagazine. i

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon-:
de. 17.15 Les Francofolies de Mon-j
treal. 17.45La vérité est au.fond de la:
Marmite. 18.15 Des chiffres et des let-;
tres. 18.35 Recréation. 19.00 Histoiresj
naturelles. 19.30 TVS Infos et météo. j
19.40 Papier glacé. 20.00 Temps pré-1
sent. 21.00 Sports. 22.00 Journal Télé-;
visé et Météo. 22.30 Ciel mon mardi.ï
00.00 Le Divan. 00.25-00.55 Santé Vi-E
sions.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7 50 Het levende
woord 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie
10.07 M/V-Magazine 11.07 KRO's
Schone Kunsten 12 07 Echo-ma-
gazine (12.30 Nws). 12.55 Meded.
t.b.v. Land- en Tuinb. 13 10 Echo-
magazine. 14.06 Veronica Nieuws-
radio. (1730 Nw5).19.03 Veronica
sportradio. 21.03 De radiovereni-
ging. 22.03 De Vlaamse Connectie
22.45 Man en paard extra. 23.06
Mét het oog op morgen 0 02 De
nacht klinkt anders. 2 02 Muziek in
de nacht. 5.02-7.00 VARAs Och-
tendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal. 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten 12.04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
Als mensen veranderen 13.54EO-
Metterdaad hulpverlening. 14.04
De plantage, met om 14.10 Menin-
gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-
man; 15.04 Het spoor terug; 16.04
Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
Het nabije Westen 18.04 Boeken.
19.04 Passages, passanten. 20.04
Timboektoe 21.00-07.00Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dinsdag.
6 02 De Leeuw wordt wakker! 9 04
Twee meter de lucht in. 11 04 An-
gelique. 12.04 VARA's Steen &
Been show. 14.04 R'igter. 16.04
Jackpot 18.04 Dnespoor. 19.03

Dubbellisjes. 20.03 VARAs vuur-
werk. 21.03 Popkrant. 22.03 VA-
RA's poppodium. 23.03-2400
Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
I

J?L
05 Nieuws voor doven enenthorenden.

IV

J Welles nietes. Woordenstrijd

'Publiek journalistenforum 0.1.v.|len Kromkamp. Onderwerp: Ne-
«nders zijn niet gastvrij voor asiel-=Kers.

(TT)Ja natuurlijk extra. Docu-
"f-aire over de Tarsius, spook-
jes in Sulawesi.
Kissy Fur. Amerikaanse teken-de. Afl. 7. (herh.).J «Journaal.

* NCRV-Sport op I. Tweeweke-; sPortmagazine.
JDisney Parade. Disney-maga-

"* Slakkie en Puntmuts. Tsjechi-'e getekende kleuterserie.: Journaal.
De roze panter. AmerikaanseBnfilmserie. Afl.: Put-Put-Pink.Dinges. Spelprogramma.

'De Cosbyshow. Amerikaanse
nedyserie. Afl.: Room with no*■Clair en Cliff proberen een eind
net geruzie tussen Vanessa en?y te maken.

? 80l is de naam. Talkshow metcm 801.
De puzzelfavoriet. Spelpro-

JTirna. Presentatie: Peter Plaisier.Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
[ Journaal.■ Jessye Norman. De Ameri-[nse sopraan Jessye Norman zingt

net Ely gemengd koor en een°r'kaans jongenskoor uit Prince-Kerst- en adventsliederen.
Martinus Nijhoff. De kleine ac-

" Portret van deze letterkundige.

23.55 Huizen van Oranje: Huis9h te 's Heerenberg. (herh.).

Duitsland 3 SWF
08.15 Bewegung macht Spaß. Afl. 4.
08.30 Telekolleg 11, cursus wiskunde.

Les 3.
09.00-10.39 Schooltelevisie.
12.55 Sport im Driften extra. IJshoc-

key, Ivestia-toernooi in Moskou:
West-Duitsland - Finnland.

16.25 Deutsche Literatur im Exil:
Franz Werfel und Bertolt Brecht.

16.55 Sibirien zwischen gestern
und heute. Afl. uit de serie Sowjetu-
nion.

17.10 Wales. Afl. uit de serie Jenseits
des Kanals.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 3. (herh).

18.00 Lelewan. Tekenfilm van Theo
Kerp.

18.29 Tiere in Spanien. Serie natuur-
reportages. Afl.: Mensen und Wolf.

18.53 Philippe. Kinderserie. Afl.: Ge-
dachtnislücken. (herh).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Vierlandereck. Met bijdragen

uit Frankrijk, België, Luxemburg en
West-Duitsland over de voorbereidin-
gen voor de EEG-top gehouden in
Straatsburg op 8 en 9 december jl.

20.15 Bücherlust und Bücherleid.
Reportage over boekhandelaren.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Die Frau des Jahres. Ameri-
kaanse tv-film van Jud Taylor. De
alom geroemde journaliste Tess en
sportverslaggever Sam werken bij
dezelfde krant. Een tv-interview waar-
in ze elkaar ontmoeten eindigt in een
vete.

22.50 Trikots nach alter Masche.
Reportage over de laatste nog in be-
drijf zijnde tricotagefabriek uit de tijd
rond 1900.

23.35 Literaturmagazin. Presentatie:
Jürgen Lodemann.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met bariton Lieuwe Visser. (8.00
Nws). 9 00 Continu klassiek. 11.00
TROS Concertzaal: Internationale
Musikfestwochen Luzern: Radio
Symf. Ork Berlijn met piano. 12.15
Nieuwe klassieke platen. 13.00
Nws. 13.02 De klassieke top tien.
13.30 Belcantorium. 16.00 Het

' Kunstbedrijf 17.00 In kleine bezet-
ting: A. Capricorn Ens met piano.
B. Muz. voor fluit en piano. 18.00
Nws. 18.02 Lied van de week
18.15 Leger des Heilskwartier.
18 30 Nederlandse Brassband

Kampioenschappen 1989. 19.30
Pianomuziek. 20 00 Nws. 20.02
Concert: Berliner Philharrnoniker
met mezzosopraan 21.30 Litera-
ma 22.30 Orgelconcert in het te-
ken van Adventszondag 23.10-
-24.00 Kamermuziek. A Muz. voor
viool en piano B Muz. voor cello
en piano

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9 02 NOS Sportief 9 25 Wa-
terstanden. 9.30 Freud 10.00 De
wereld zingt Gods lof. 10.50 Tekst
en uitleg. 11.00 Studio 55. 12.00
Nws 12.05 De verdieping 1300
Nws. 13.10 Middagpauzedienst.
13.30 NCRV-Leerhuis. 13.40 Dag-

vaardig. 14.00Rondom het Woord.
14 30 Como vai? 15.00 Schone
wereld 16 00 Op de rand van het
recht. 16.30 NOS Ombudsman
17.35 Postbus 51 Radio-magazine.
17 55 Meded. en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18 10 Vers op vijf.
18 20 Uizending van de D66
18.30 Vertel metwat 18 40 Taalen
teken 19.00 Progr. voor buiten-
landse werknemers 2030 Por fa-
vor 21.00 De sterren 21 30-22 0C
Gemeentewijzer.

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

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (herh.). '10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
(herh.).

10.35 Tele-Boutique. (herh).
11.00 Baretta. Amerikaanse politiese-
rie, (herh.).

11.45 Der Chef. Amerikaanse politie-
serie, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL-orkest.

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

14.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

15.00 Die Frau hinter dem Laden-
tisch. Tsjechische serie. Afl.: Dezem-
ber/Weihnachten derAnna Holubova.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL-aktuell.
16.00 Ultraman - Mem geheimes Ich.
Amerikaanse serie. Afl.: Das Wieder-
sehen.

16.30 Computer Kids. Amerikaanse
serie. Afl.: 4 x 500 sind keine Million.
(herh.).

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

17.45 Pronto salvatore. Aansl : Te-
kenfilm.'

17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse politiese-
rie. Afl.: Pretty Baby hat vier Beine.

18.45 RTL-aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der chinesische Tunnel (2)
(herh.).

20.15 So liebt und küsst man in Ti-
rol. Westduitse speelfilm uit 1961 van
Franz Marischka. Thesi is een jong,
knap meisje en is eigenaresse van
een idylisch gelegen pension. Geen
enkele kamer is echter verhuurd. De
burgemeester van de buurtgemeen-
schap wil een sanatorium op de
plaats van het pension bouwen.

21.45 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht.

22.30 RTL aktuell.
22.40 Eine Chance für dieLiebe. Ge-
presenteerd door Erika Berger.

23.20 Damonen der Seele. Engelse
horror-film uit 1971 van Peter Sykes.
In een spookachtig slot woont graaf
Friedrich met zijn twee kinderen Emil
en Elisabeth. Beiden worden door
hem als gevangenen behandeld, ten-
einde hen te beschermen tegen in-
cest, erfelijke waanzin, en Adeligen,
die van tijd tot tijd wel lust heeft in het
bloed van jongevrouwen.

00.45 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

01.30-01.35 Betthupferl.

SSVC
13.00 All sorts.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Hudson and halls.
14.50 Teil the truth.
15.15 Home and away. Serie.
15.35 Children's SSVC. Met The Cor-

ners.
15.55 The Snorks.
16.10 The Sooty Show.
16.35 Erasmus Microman.
16.55 Blue Peter.
17.20 Countdown.
17.50 A.L.F.
18.15 Emmerdale farm.
18.40 News and weather.
18.55 Tomorrow's World.
19.25 Brookside.
20.15 Des O Connor Tonight.
21.05 Mother Love.
22.00 News and weather report.
22.30 Scoff.
22.55-23.55 Rugby Special.

Eurosport
06.00 Sky. The World Business Re-

port.
06.30 Sky. European Business Chan-

nel.
07.00 Sky. The D.J. Kat SHow.
09.30 Eurosport Menu.
10.00 International Motor Sport.
11.00 NHL Ice Hockey.
13.00 World Badminton Grand Prix
Finals.

14.00 Ringside: Boxing superbouts.
15.00 Handball World Champions-

hips.
16.00 Ice Hockey.
19.00 Eurosport.
20.00 Figure Skating.
21.00 Super Cup Indoor Handball.
22.00 Greg Lemond Special.
23.00 Wrestling.
00.00-01.00 Horseriding.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 General Hospital.
Afl. Nur ein gemeiner Dieb. Amerikaan-
se familieserie. 09.20 Teletip Haushalt.
Aansl. Horoskop. 09.30 Programma-
overzicht. 09.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. Afl. Seifenblasen.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 SAT.I Tele-
shop. 10.30Romanze in Venedig. Oos-
tenrijkse speelfilm uit 1962 van Eduard
von Borsody. Aansl. Tekenfilm. 12.15
Teletip Auto. 12.25 Glücksrad. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Programma-over-
zicht. 14.05 Kimba, der Weiße Löwe.
Japanse tekenfilmserie. Afl. Der Son-
nenbaum. 14.30Teletip Freizeit. Aansl.
Horoskop. 14.40 General Hospital.
Amerikaanse familieserie van Alan
Pultz, met Stuart Damon, Leslie Char-
leson e.a. Afl. Ertappt. 15.30 Happy
Days. Afl. Die Clique. Amerikaanse fa-
milieserie. 15.55 Der goldene Schuß.
16.05 Bonanza. Amerikaanse western-
serie van Christian Nyby. Afl. Die Aus-
gestoßenen von Virginia City. 17.00

SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Australi-
sche familieserie van Mark Joffe, met
Alan Dale, Arme Haddy, Paul Keane
e.a. Afl. Die Stimme der Versuchung.
Aansl. Tekenfilm. 17.35 SAT.I Tele-
shop. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Jessica Novak. Amerikaanse
misdaadserie van Steven Stern. Afl.
Stille Nacht. 18.45 SAT 1 Bliek 19.00
Glücksrad. 19.30 Cannon. Amerikaan-
se misdaadserie van William Wiard.
Afl.: Das Madohen mit dem Kanu. Deel

1 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Special
Squad. Australische misdaadserie van
Ken Cameron. Deel 1.: Rückkehr eines
Alptraums. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30
Duell vor Sonnenuntergang. Duits Joe-
goslavische western uit 1965 van Leo-
pold Lahola. Deel. 1. 23.15 SAT.I
Bliek. 23.25 Die Profis. Engelse mis-
daadserie van William Brayne. Afl. Die
Falie. 00.15-00.25 Programma-over-
zicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburgt
Actueel, Gast v.d Dag en Muziek
8.05. 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12 05 Middagmagazine.
Limburg Actueel, Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek 1305, 1402, 15.02
en 16.02 Kort nieuws 17 02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18 07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws 6.05 Sjapoo. (6.30,
700 Nieuws 7.30 Nieuws en
VDAB-berichten) 800 Nieuws.
8.10 SOES 10.00 Nieuws. 10.03
Broccoli. 1155 Mediatips. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13 10 Muziekboetiek 14.00 De ge-
wapende man 17.00Limburg Van-
daag 1800 Nieuws. 18 10 Rock-
ola. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws

22.05 Je weet het maar nooit
23.30-600 Nachtradio. (0.00, 5.00
en 5.30 Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musiküavillon 12.07
Gut aufgelegt 1405 Wirtschaft
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Musik-Express
20.05 Zwischen Broadway undKu-
damm. 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30-4.05 Nachtexpress. i

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
14.30 Hotline.
15.30 Chart Attack.
16.30 On the Air.
18.30 Profile.
19.30 Time Warp.
19.55 Goodyear Weather Forecast.
20.00 Ultra Sport.
22.00 World News and Goodyear

Weather.
22.10 Ultra Sport.
00.10 World News and Goodyear

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

van Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.
14.00 VJ Marcel Vanthilt.
16.00 3 From '85 at 4.
16.15 VJ Marcel Vanthilt.
16.30 Rewind '86.
18.00 Remote Control
18.30 Club MTV.
19.00 VJ Ray Cokes.
21.00 YO!.
21.30 MTV's Braun European Top

20.
23.00 VJ Maiken Wexo.
00.00 MTV Classics.
01.00 Maiken Wexo.
02.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiotrühstuck 6.45 Wunsch-
kasten 710 Adventskalender. 7.45
Veranstaltungskalender.B 30 Be-
sinnliche Worte 905 Musikex-
press 10 00 Gut Aufgelegt 12.00
Veranstaltungskalender. Musik bei
Tisch. 12.15 Veranstaltungskalen-
der 13.00 Fnschauf 14 05 Schul-
zeit. 14.205 Musikzeit heute: Or-
chesterklange aus aller Welt. 15.00
Nachtmittagsstudio 16.05 Spot-
light 17 05 Oldiekiste 18.10 BRF-
Aktuell 18 40-20 05 Musikjournal

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treff nach
elf' 12.00RTL Themen 12 15 Ca-
sino parade. 14 00 Viva 16 00 En-
tenjagd 17.00RTL-Themen. 17.15
Musikduell. 17 50 Sportshop. 19 00Neunzehn - Vierundzwanzig: Ram-
penlicht. 00 00-01 00 Traumtanzer
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Huwelijk/Kennismaking
Elke woensdag gezellig
dansen met live entertainer
in ELDORADO Spaubeek.
Tel. 04493-4193.
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.

ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest Wes-
ley Sound. Tel. 045-252304
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan
uw dak

tel. 045-219615
Arndts
dakservice

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel-045-418820.
Vakwerk in tegelwerk
WAND- vloer- marmer.
045-227028.

Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.
Diepvries en KObLKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
TUINSCHOONMAAK-
BEURT, snoeien en spitten.
045-272093, na 18.00 uur.
Te k. afrasteringen en
poorten tegen conr. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken.
Tel. 045-316238. Fax 045-
-324791.
BOÖMROOIERIJ neemt
nog rooi en snoeiwerk aan.
Tel. 04490-55701.

Zonnebanken Zonnehemels

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

voor een eerlijke en deskundig advies
SPECIAALZAAK BROZON, Kerkstraat 55

Cadier en Keer. Tel. 04407-1554.

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.

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,-.

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

Computers
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.
Te k. nieuwe PRINTER voor
Commodore 64, papierbr.
12 cm ’ 175,-. 045-257049.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

TV/Video
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.
KLEURENT.V.'S gevr. de-
fect geen bezwaar v.a. 1980
ook video's VHS, en Bèta en
stereo-torens. Tel. 04406-
-12875.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerierheide.
Tel. 045-213432.

Kachels/Verwarming
Nieuw en gereviseerd, gas,
kolen, hout, kachels. Inzet-
haarden, open haarden op
maat. Gratis geplaatst. De
KACHELSMID, de beste en
de goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638

BRANDHOUT, beukehout
15 m3voor ’ 500,- aan huis

' bezorgd, van Thoor, Holstr.

' 33, Margraten. 04458-1818.
i
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

Orgel en Keyboardshow
op donderdag 21 dcc. van 18.00 tot 21.00 uur

demonstreert Joep Servais de nieuwste GEM collectie.
Altijd speciale-aanbiedingen en occasions, div. modellen

met 10 tot 60% korting i.v.m. einde-jaarsopruiming.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
Ma. t/m zat, open; woe, dond., vrijd., koopavond.

Te koop BASS-BOX, merk
Akoustic, 2 speakers merk
Electrovoice 815. Tel. 045-
-417383.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN. <
Frans v.d. Loop Recycling/ <Methaalhandel, Kissel 12- <14, Heerlen 045-726392 1
Wij betalen de hoogste prijs ]
voor al uw oud ijzer en me- j
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994 j

Te k. gevr. DEFECTE kleu- |
ren TV's vanaf '81 (typenr. I
vermelden) en def. VHS vi- <
deo's Tel. 045-723712. ;

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A. Heerlen. 045-714666.

Foto/Film
Te kööp VERGROTER
(Durst 601) met Componon
80 mm, Nikkor 50 mm obj.
en grooth. Tev. div. Doka-
accessoires. 045-314959

Diversen

Stadspost Heerlen
voor Limburg en Brabant

Kerstpost ’ 0,40
inleveren bij:- von Dinter, Heerlerbaan 160- Cadeaushop, v. Weerden Poelmanstr. 18- Drukkerij L'orty, Kouvenderstr. 33/35- Dierenspec.zaak Ko-Ek, Pr. Eindhovenstr. 49- v. Dooren Tankstation, In de Cramer- Handwerkhuis Chantal, Markt 35, Kerkrade

Tel. 045-416979.
Voor Piccolo's zie verder pagina 18

dg Nieuwe
VOLVO 460 START U

MeT UW VULPeN.
Voordat de binnenkort te presenteren Volvo

460 "op de tekentafel" kwam, was de opdracht

duidelijk. Maar moeilijk. Ontwerp een auto in de

business class die de hooggestemde wensen van de

automobilist en die van 't gezin in de negentiger jaren

weerspiegelt. Natuurlijk zijn we steeds ten volle be- t,

trokken geweest bij het wordingsproces.
Ti

Niettemin -u zult 't begrijpen- waren onze ver- . \
i.

wachtingen zo gespannen als desnaren van een viool.

~Totdat we het eindresultaat met eigen ogen zagen.

JU B-___B--__B_*P(_M--I iim„~ Tt_**"'i'*ü_rn;zl±il

____^«-, <^^__B * Mm __■ lift: :'' »r *A:« w 't 11 i lU_<if_____ll I n_ïnriiinrrriiMiiilll ___L_____l ÊÉmmr' —. ________________afc'' J><*_ïll-n fl " _J

De nieuweVolvo ademt allure en luxe. Van grille HM 99

tot achterbumper biedt de nieuwe Volvo 460 u alles,

zoniet meer dan wat u van een limousine in de busi- || Rj||j|j"w]l
ness class zouverwachten. Daarnaast beschikt de auto

over soepele, schone motoren en zijn de veiligheids- 9
voorzieningen op het niveau waaraan Volvo zn voor-

beeldfunctie ontleent. De Volvo 460 is een automobiel

die uw nadere kennismaking royaal zal honoreren.

Voorlopig alleen nog via uw vulpen en onder-

staande coupon. Maar vanaf 18 januaribij de trotse

Volvo-dealers. De nieuwe Volvo 460. Wordt daarmee

het kiezen van een nieuwe auto geen voorrecht?

De nieuwe Volvo 460 GL, GLEen Turbo, vanaf’ 34.950,-

-tot ’ 48.750,- mcl. BTW, wil ik gaarne nader onder de
loupe nemen.
D Reserveert u daartoe alvast een testrit, waarvoor de

Idealer nadercontact met mij opneemt
D Stuurt u mij eerst uw Volvo 460 documentatie toe.

INaam __ . M/V

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon :
Merk huidige auto type

bouwjaar , Interesse in leasing D

U kunt deze bon in een gefrankeerdeenvelop sturennaar:
".Volvo Nederland Personenauto 8.V., Postbus 16, 4153 ZG

IBeesd Voor informatie kunt u ook bellen: 03458-8888,
afd.Klantenservice Wijzigingen voorbehouden. V46OLD

I VOLVO I
D€ Nieuwe VOLVO 460.

GeNICT H6T VeRTROUWeN.



Robert Long met liedjes uit zijn eerste krullentijd

'Het is heerlijk
als mensen huilen'

Van onze showpagina-redactie
EINDHOVEN - Grote paniek bij de platenmaat-
schappij. Een Italiaanse kapper heeft zich aan de
gullen van Robert Long, EMl's bloedeigen boeg-
beeld van het Nederlandstalige repertoire, vergrepen.
En dat terwijl ze net een verzamel-cd wilden uitbren-
Sen. En hoe kun je nou een kroeskop marketen zon-
der kroes, dat slaat als een skinhead op een vetkuif.

'e er ook in paniek raakte, in
£*er geval niét 'signor' Long in
I rsona. De zanger van het soms

.6ve, soms stoute lied zat rela-
met de telefoonhoorn aan

Jl bevrijde oor te spinnen in. ""> lekker Italiaans najaarszon-
i^Je. Hoe hij zich dat in de kop
j

d gehaald, wilde een platenba-as stemmetje aan de andere
r^t van de lijngraag weten. Tja,
i°^g had zich gisteren eens be-
3en in de spiegel en was plot-
k. NSn S tot het ferme besluit geko-
ten dat hij nou lang genoeg te-en dat Unit Gloria-hoofd aan
"d gekeken. Hoe het nu verder*
.^est qua marketing, vroeg de

stress-patiënt, niet
"'rider verwijt. Ach, zeiLong, als
* de nieuwe verzamel-cd nuStls 'Liedjes uit de krullentijd'
Petnen, dan hebben we gelijk

kapstok.

Illusie
titel 'Liedjes uit de krullen-

jj'Wekt de illusie, alsof Long inrakere zin afstand heeft geno-
j/er" van zijn lied-verleden. „Dat

L een interpretatie. Als je eenL^amelelpee uitbrengt, tast je

**"* dan ook in het verleden. Dan
/*oeten er kennelijk symbolen
Jt1"1 gehangen worden als 'streepJ^er de rekening' of 'end of an
ja Dat is natuurlijk waanzin.
w 2egt niet met het uitbrengenJl.ll een elpee: 'Thans verandert

'Jn leven. Het is een economi-
he kwestie, meer van belang

v °r de platenmaatschappij dan
Hl 0r de artiest. Ik houd sowieso
J^ van verzamelelpees, het/*ft altijd een foute indruk. Eenhrijver haalt ook niet uit tien
£r

ri 2ijn boeken een hoofstuk om
u elfde boek van te maken.
v**ar ach, ik ben toch al zon ver-'er>de klier en ik wil niet altijdwarsliggen.Dus heb ik tegen de
3 aatschappij gezegd: als jullietijd daar rijp toe achten, doe
j, ' dan maar. Maar dan niet 'The
k,s t 0f...', dat vind ik een slechte
j/eet. Daar suggereer je mee dat. t andere niet goed is. Als je ze-

-11 °f acht elpees hebt gemaakt

en je haalt van elke elpee ander-
halve nummer, dan betekent dat
dat die andere tien nummers al-
lemaal ruk waren. Ik ben ijdel
genoeg om te beweren dat dat
niet zo is."

Opkloppen
„Je weet hoe dat gaat: de zaken
worden een beetje opgeklopt. Er
gaan miljoenen mensen op reis,
maar moet je eens kijken wat er
gekloptwordt als paus Johannes
weer eens ergens op bezoek gaat.
Jekunt natuurlijk zeggen: (op de
toon van een notaris bij het-pas-
seren van een akte) 'Dames en
heren, er is niet zo veel aan de
hand, hoor, en het is allemaal
niet zo belangrijk, maar er is zo-
juist een nieuw schijfje op de
markt verschenen. Maar zo gaat
dat dus niet. De Engelsen, die
hebben het heel goed in de gaten.
Als jij daar morgen tot popster
wordt gebombardeerd, staan er
overmorgen bij jou een Rolls
Royce en een body-guard voor
de deur. Daarmee zeg je: 'Dit is
belangrijk!' Het hoort bij het
spel, dat is leuk; het hoort alleen
niet bij onze mentaliteit, wij
doen het anders."
„Bij het samenstellen ben ik
vooral uitgegaan van de special
die op tv is geweest, dus vanuit
de beelden. Zodat we konden la-
ten zien: 'Zo'is 'ie begonnen, met
dat grote eigenwijze hoofd. En
verder heb ik gezocht naar stuk-
ken die kenmerkend zijn voor
een bepaalde elpee, of een thea-
terprogramma. Er zijn genoeg
mensen die zeggen, dat 'Jezus
redt' en 'Toe maar jongens, de
beuk erin' dénummers van mijn
eerste elpee waren. Dan denk ik:
nee, er staan andere stukken op,
die de elpee meer vertegenwoor-
digen."
Niettemin waren het juist de kei-
harde teksten tegen homohaat
en godsdienstwaan diehet tot hit
schopten. Juist de kwade Long
wist het meest aan te spreken.
„Dat is maar ten dele waar",
werpt Long tegen. „Heb je het in-
terview van Ivo Niche met Gil-

Bert Bécaud gezien? Daarin ant-
woordde Bécaud op de vraag:
'Wie is Gilbert Bécaud*: 'Dat is
een ander dan u nu ziet. Datvind
ik absoluut juist. Dat watje ver-
tegenwoordigt voor de mensen is
vaak iets anders dan dat wat je
„vertegenwoordigt voor jezelf. Ik
houd ook niet van dat gelul over
'jezelfzijn. Als ik voor de camera
last van gassigheid heb, laat ik
echt geen wind terwijl ik de da-
mes en heren welkom heet. Als
ik dat thuis toevallig zou hebben,
zou ik tegen mezelf zeggen:
'Kom, ik gooi er nog eentje uit',
maar voor de camera ben jeeen
ander persoon. De slager is ook
niet zichzelf. Die pulkt ook niet
in zijn neus, terwijl hij vraagt:
'Ken ik u erreges mee van dienst
zijn, mefrouw?' Als artiest haal
ik Robert Long uit de kast."

„Natuurlijk was ik- min of meer
kwaad op sommige dingen, dat
ben ik nog. Maar daarmee is
kwaadheid nog niet mijn artiest-
zijn. Want dat is het geheel. Ik
probeer mooie, baldadige, ont-
roerende dingen te doen. Ik vind
het heerlijk als mensen huilen.
Als ik een mooi sentimenteel lied
kan maken, geniet ik daar net zo
van als wanneer ik de mensen er-
gens mee op stang jaag. Ik denk
zelf dat 'harmonie' mijn voor-
naamste drijfveer is geweest. De
samenhang tussen het poëtische
en het baldadige. Ik ben van
soort . eerder romantisch dan
kwaad. Hét liefst hoor ik wat vio-
len en dan een kind dat geslagen
wordt en uiteindelijk komt alles
goed (dus Dickens, zal ik maar
zeggen). Liever dan alleen maar

die schreeuw en die gebalde
vuist. Daar word ik op den duur
vreselijk moe van; dan hoor ik
mezelf lullen en denk ik: we
moesten nu maar weer eens wat
nuanceren."
Dat gevoel voor nuancering ver-
anderde ten aanzien van zijn ar-
tistieke carrière in een drang tot
variëren. Hij hield heel vroeger
als etaleur nogwel eens een pen-
seel vast, maar werd popmuzi-
kant. Als liedjeszanger verzamel-
de hij goud en platina, doch dook
vervolgens onbevreesd (in een
prachtig duet met Leen Jonge-
waard) het theater in. Niemand
die hem daar weg wilde hebben,
maar toch pakte Long zijn biezen
om zich op een boek en een loop-
baan als televisie-presentator te
storten.
„Ik heb geen grote pretenties, ik
wil alleen weten of ik iets kan.
Nu wil ik bijvoorbeeld weten of
mijn plaats, niet voor eeuwig
maar misschien voorlopig, op tv
is. Kijk, of ik morgen dood ga of
over 40 jaar, dat weet ik niet.
Maar het is in elk geval een ple-
zierig gevoel om niet te weten
waar je thuis hoort. Dat je nog
kunt blijven zoeken. .Toch? Het
moet toch vreselijk zijn om op je
23-ste al precies te weten hoe het
tot jepensioen en ver daarna zal
zijn?"

" Robert Long: „Ik heb geen grote pretenties, ik wil alleen weten of ik iets kan

Laatste seizoen voor dans- en showgroep uil Vijlen

Het doek valt voor 'La Cascade'
v n onze showpagina-redactie

shn ~ e dans- en
Uit 'La Cascade'
t)0

bijlen stopt er na het nu
*of opende carnavalssei-
%^ mee. Na achttien jaar
h0r!!fte zijn geweest tijdens
\^ derden carnavalsre-
br J?' personeelsfeesten,
Uit~- rieën» enzovoort, zal

het doek vallen
jh r deze charmante da-es groep.
Mietit) kJ*7.een regionaal, maar ook
Cade. bu itenland heeft 'La Cas-
v6n reputatie weten te verwer-
V°or h

1972 maakten de dames
'Hs eerste maal furore tij-
Maat,, een feestavond van de

ent J,ke voetbalvereniging,
rtïet ele fraaie pirouettes werd
öat di'?Ptlmisme geconstateerd
den l succes best mocht wor-
?e oowProlongeerd- Dat gebeur-
en, 'Vede door de steun van

teUrc sleden- sponsors, dona-rs en publiek.

angstellingvoor het optre-
'l d* i

de Vijlense dames bleekVijftig p der Jaren zeer groot,
's aj j° maal optreden in één jaar
op rj

nS geen uitzondering meerbèstn, agenda van de dames. De
gen r̂sleden Wiel van Ermin-
ty V?lePhan Notermans en Han-lamers vormen het drietal

dat sedert de oprichting lief en
leed met de groep heeft gedeeld.
Hanny Hamers is bovendien de
enige die sedert 1972 ook "nog
eens aktief lid is van groep.

Met een nieuw ingestudeerde
show zullen de dames van 'La
Cascade' een prettige periode
van achttien jaar afsluiten. Hun
laatste optreden vindt volgend

jaar plaats tijdens (opnieuw) een
feestavond van de plaatselijke
voetbalvereniging. Per slot van
rekening begon daar alles, acht-
tien jaar geleden.

# La Cascade: het begon bij de voetbalvereniging en daar eindigt ook het laatste optreden

show

VPRO schrapt gedramatiseerde
ABP-affaire op laatste moment

- De VPRO-lei-pig heeft vlak voor de uitzen-
besloten de voor zondag-»ond geplande drama-produk-

* 'Kosten-Baten' te schrappen.
Jdie film, opgenomen in M3as-fht, stond de ABP-affaire een-W. De in Kerkrade geboren enJin Maastricht woonachtige"ftburgse acteur John Ramae-*s nam in 'Kosten-Baten' ('de

van het recht en het recht
f de sterkte') de rol van Offi-
P* van Justitie voor zijn reke-H De VPRO kwam tot het be-

sluit om niet tot uitzending over
te gaan omdat de film 'niet vol-
deed aan de verwachtingen' en
wegens 'gebrek aan kwaliteit.
Regisseur Erik Lieshout is
kwaad op de VPRO-leiding. Hij
verwijt de omroep 'gebrek aan

moed.'
Aan het schrappen van de dra-
ma-produktie ging een door
Lieshout tegen de VPRO aange-
spannen kort geding vooraf. De
omroep was het niet eens met de
openingsbeelden van de tv-film,

waarin ABP-directeur Masson
ten tonele wordt gevoerd. Het in
opdracht van de VPRO gemaak-
te scenario gaat over het selectie-
ve seponeringsbeleid van het
Openbaar Ministerie en heeft
geen relatie met Masson, betoog-

de de VPRO. De omroep kreeg
gelijk van de president van de
rechtbank.

Volgens de VPRO kon het be-
sluit de produktie in haar geheel
niet uit te zenden pas op zater-
dagmiddag genomen worden,
omdat het eindresultaat niet eer-
der dan op vrijdagmiddag klaar
was. In plaats van de drama-pro-
duktie 'Kosten-Baten' heeft de
VPRO zondagavond de al eerder
uitgezonden drama-produktie
'Tong van de Wet', vertoond.

RTL: 1,4 miljoen mark
voor één voetbalwedstrijd

Van onze rtv-redactie
KEULEN/HEERLEN - Voor 1,4 miljoen mark heeft RTL-Plus de
uitzendrechten verworven voor de voetbalwedstrijd Frankrijk - West
Duitsland op 28 februari in Montpellier. De wedstrijd is van belang
voor de komende wereldkampioenschappen voetbal in Italië. Het be-
drag dat RTL voor derechtstreekse beelden op tafel legt is het hoog-
ste dat ooit in Europa werd neergeteld om een wedstrijd live op het
scherm te kunnen brengen. De ARD heeft aanvankelijkverwoede po-
gingen gedaan om Frankrijk - West Duitsland te kunnen uitzenden,
maar wilde daarvoor niet meer dan 500.000 mark neertellen. Zeventig
procent van alle burgers in de Bondsrepubliek kan momenteel het
programma van RTL-Plus ontvangen. Na de ARD worden de pro-
gramma's van deze satellietzender momenteel het meest bekeken.

Veelzijdigheid
Zon veelzijdigheid is in Holland-
se ogen natuurlijk verdacht.
Heeft Long eigenlijk wel een
vak? „Ja hoor eens hier, wat
mensen van mij vinden interes-
seert me geen reet. En of ik een
vak heb? Ja, alles wat vroeger
onder het woord 'theater' werd
verstaan: een programma schrij-
ven met de daarbij behorende
liedjes, dialogen en conférences.
En als je me vraagt: waar ben je
nou echt goed in, dan zeg ik zon-
der enige schroom: het maken
van liedjes. Maar daar gaat het al-
lemaal niet om. Wat ik doen kan,
dat interesseert me. En op dit
moment is dat het maken van
vier nieuwe afleveringen van
'Fantastico' (het tv-programma,
dat vorig jaar zeer slecht is ont-
vangen, red.). TV lijkt erg op
theater. Het is alleen vluchtiger,
elke uitzending is een première.
En dan interesseert het me geen
ruk of mensen wel of niet bewe-
ren dat iets wel of niet mijn vak
is. Er zijn genoeg artiesten die al-
leen maar werken om te scoren.
Een goede motivatie, maar ik
heb andere behoeften."

De vijfde betekenis dieVan Dale
geeft aan het woord 'krul' luidt:

'Benaming voor een Amster-
dams straaturinoir. Het eerbied-
waardigste woordenboek van
onze taal vermeldt niet dat ho-
mosexuele mannen elkaar daar
nog wel eens treffen. Maar Ro-
bert Long prikt die dubbelzin-
nigheid direct door. „Daar heb ik
nooit aan gedacht. Dan zou het
ook niet kloppen, want dietijd is
nog lang niet achter de rug."

Marijke
weg bij

WWF-Club
Van onze rtv-redactie

KEULEN - Marijke Amado, de
Nederlandse tv-presentatrice.
diemeer dan tien jaar op vrijdag-
avondvoor de WDR in Keulen de
WWF-Club op Duitsland 1 heefl

gepresenteerd, verlaat deze om-
roep. Amado, ooit getrouwd met
de uit Heerlen afkomstige regis-
seur Geert Tomlow, staakt haar
werkzaamheden bij de WDR in
april. Nog niet duidelijk is of de
WDR het populaire WWF-Club-
programma zal continueren. Er
zijn plannen, zo werd gisteren
bekend, om Heino en diens echt-
genote Hannelore te vragen om
als duo programma's te presente-
ren.

" Marijke Amado: pendelt
voor de WWF-Club nu nog
wekelijks tussen Naarden
en Keulen.

Ster: minder
reclame op tv

Van onze rtv-redactie
HEERLEN -^Met ingang van 1
januari 1990 zal de Ster de maxi-male lengte van de reclameblok-
ken op televisie verminderen. De
gemiddeldeduur van de Ster-uit-
zendingen komt daardoor op vijf
minuten te liggen. Blokken in
dicht bekeken uren, waarvoor
onder adverteerders extra be-
langstelling is, zullen maximaal
zes minuten duren, aldus de
Ster.
Nieuw in het komende jaar is
ook datadverteerders tot vier da-
gen voor de uitzending kunnen
aangeven in welk Sterblok ze
willen adverteren. In het verle-
den was dit onmogelijk en beslis-
te de Ster wanneer een spot werd
uitgezonden. Daarnaast zal de
Ster voortaan maandelijks de ad-
verteerders een gedetailleerd
overzicht toesturen van de pro-
gramma's die de Nederlandse
omroepen hebben gepland.
Daardoor kan de adverteerder
beter kiezen in welk Sterblok hij
wil adverteren.
„Dat de Hilversumse omroepen
zo vroegtijdig hun dagprogram-
mering voor de eerstvolgende
maand vrijgeven gebeurt in het
vertrouwen dat bureaus en ad-
verteerders die informatie alleen
voor intern gebruik hanteren,"
aldus de Ster in het blad 'Ster-
nieuws'.

'Hulp aan Ethiopië is pas in januari'

Omroepen boycotten
clip van Band Aid
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De AVRO en de
TROS zijn niet van plan om de
clip van Band Aid bij het plaatje
'Do they know it's X-mas' op het
scherm te brengen. De op-
brengst van de plaat komt ten
goede aan hongerend Ethiopië,
maar de Hilversumse omroepen
houden vast aan de onderlinge
afspraak dat pas eind januari via
tv actie gevoerd gaat worden.
Het uitzenden van de clip met
beelden van hongerende mensen
en de vermelding van het giro-
nummer 555 zou dat beleid door-
kruisen.

Veronica-televisie heeft de clip
wel twee keer laten zien, maar
wil geen 'overdreven aandacht'
aan de plaat en clip schenken.
Radio-directeur Hans van der
Veen van de VOO zegt: „Wij be-
handelen de clip als een muziek-
clip en zullen de plaat geen spe-
ciale behandeling geven ook al
zit er een goed doel achter. Als de
plaat in de Top 40 komt, zullen
we hem waarschijnlijk wel uit-
zenden. Als Veronica staan wij
ook achter het gezamenlijke Hil-
versumse besluit om pas in ja-
nuari actie te voeren voor Ethio-
pië. Als de plaat in die tijd was
uitgekomen hadden we hem
waarschijnlijk een speciale on-
dersteuning gegeven door mid-
del van alarmschijf of iets derge-
lijks."

Eerst Telebingo
Jan Steenman van de AVRO
gaat iets verder. „Wij zullen de
clip zeker niet op tv laten zien in
een popprogramma. De geza-
menlijke omroepen hebben het
besluit genomen eerst de Tele-

bingo-actie van de KRO voor de
zwerfkinderen af te maken en
daarna pas op tv aandacht te be-
steden aan de honger in Afrika.
De clip van Band Aid past dus
niet in dat besluit. Bovendien ko-
men er in de decembermaand zo-
veel platen uit met een charita-
tief doel. Daarnaast vinden wij
de clip van Band Aid niet zo heel
smaakvol. Je ziet harde beelden
van hongerende baby's en een la-
chende Cliff Richard en Kylie
Minoque. Toch is dat niet ons
voornaamste bezwaar. Ethiopië-
hulp is gepland in januarien daar
houden we ons aan."
Ook bij de TROS is men deze me-
ning toegedaan. Een woordvoer-
ster laat weten: „De tv-directeu-
ren hebben een gezamenlijk be-
sluit genomen over de Ethopië-
aktie en daar houdt de TROS
zich aan. De clip past dus niet in
de decembermaand."
Steven Schoenzetter van de pla-
tenmaatschappij PWL in Neder-
land, die de plaat en de clip in
Nederland moet verkopen, is
ontzet over de reactie van de drie
belangrijkste muziekminnende
omroepen. „Ik stuit echt op een
muur van onbegrip en onwil in
Hilversum. Ik begrijp die starre
houding niet. De opbrengsten
van de plaatkomen goed terecht.
Ik schaam me enorm dat ik zo-
veel onbegrip ontmoet in Hilver-
sum. Omdat ze zo principieel zijn
pas in januariactie te willen voe-
ren, gaan er nu wel een paar mil-
joen mensen dood van de hon-
ger."

Thomas van Velthoven van de
Nederlandse samenwerkende
hulporganisaties zegt het ook te-
leuFstellend te vinden dat de clip
op tv zo weinig ondersteuning
krijgt.
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Gemeente Maastricht

W
BEKENDMAKING

Met ingang van 1 januari
1990 gaat er iets verande-
ren bij de Stichting Ge-
meentelijke Kredietbank
Maastricht. De gemeente-
raad van Maastricht heeft
namelijk in haar vergade-
ring van 21 maart 1989 be-
sloten om de werkzaamhe-
den van de bank onder te
brengen bij de Dienst voor
Sociale Zaken en Welzijn.
Voor de pliënten van de
Kredietbank verandert er
overigens niets. De bank
blijft gevestigd aan het
Keizer Karel plein Bc. Alle
tot nu toe door de bank
verleende diensten zullen
in de toekomst worden -voortgezet.

Nederlandse Stichting
voorLeprabestrijding

Wihautstraat 1 55.
1097 DN Amsterdam.

te1.020-9}8973.

Voor Roermono' e.o. vragen wij

kandidaat-bezorgers(sters)
Ift. v.a. 15 jr., voor de bezorging van het Limburgs Dagblad tussen
6.00 uur en 7.00 uur. Heb je interesse bel dan: 04750-18484 en

vraag naar dhr. G. v. Melick.

LimburgsDagblad

Verzekeringspartij
I Perzische en Oosterse tapijten

Van diverse tapijten is % deel door verzekering betaald.
U betaalt maar 1/4 deel.

Zeer grote partij, ook zonder beschadiging, prachtige zeldzame
nomadentapijten tot ± 300x400. Grote keus voor salon en eettafel.

Perzen ± 200x300 ’995,- Pen. ±150x80 ’195,"
Haast u. Op Op

Diverse zijden tapijten Nam - Isfahan - Kashan en Kuum
Bij ieder tapijt certificaat van herkomst

Verkoping Motel Heerlen (v/d Valk)
Terworm 10, afslag Cramer, Heerlen, tel. 045-719450

Let °P! Hartelijk welkom
Vandaag 19 dcc. '89 van 11.00 tot 21.00 uur _ , ___ ,

Woensdag 20 dcc. 89 van 10.00 tot 21.00 uur RAI CDV IRANDonderdag 21 dcc. 89 van 10.00 tot 21.00 uur UMLtll I "IllHll-
Vrijdag 22 dcc. '89 van 10.00 tot 21.00 uur■ Zaterdag 23 dcc 89 van 10.00 tot 17.00 uur Entree vHj

Wj mLimbur9sDa9blad __ PICCOLO'S \X\ h^t
IpfjOICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot inMv E—sm^mM RESULTAAT. Bel 045-719966.1 ; >—. __ *.

*| Uw laatste goeie beslissing in '89... -
"»■"»«»«

B overbruggen, haast zich nu naar de . JSHL' - I 6093 CZ Heythuyzen.

fijajp, |MÉ^gj^Mi|BMMM^^^gJ de (foto's I) De compacte, geavanceerde Copia Van het grote aanbod kopieenmachines "^ *'"** LjUCÜ lb

" eenvoudige bediening 7005 is 'n echtepersonal copier. Deze is de Olivetti Copia 7039 niet te imi- wefkt U ïTiet OliVettH

M- - qq_. kopieën binnen handbereik. Wie daar- tegelijk op verschillende vellen! Da's
rrnnrv) PT\/9700

Adviesprijs l.9_)_>.-- van wil profiteren, reageert nu. Wanter dubbele winst voor u. In kostprijs. COUPONLl "WU filVfi/UU
ActieDriis f 1595 is één ding datniet valt te kopiëren: en Maar ook in tijdlEen compacte elektronische schrijf- Wie met meer gemak met tekst kan m^^J _ks dat is de superscherpe eindejaarspnjsl " toner in snel verwisselbare cartridges JA.zon eindejaarspresent pak ik graagmee.

machine. Ontworpen voor professio- werken, moet 't nu zeggen. De ETV " 6 kopieën per minuut " volledige reproduktie tot A3formaat stuur mij meer informatie over:
nalsmet het accent op gebruiksgemak, 2700 is met zoveel aandacht voor de " kopieert tot A4" milieuvriendelijke Organic Photo D ET 2200
perfecte schriftkwaliteit en hoge tech- top-secretaresse ontworpen, daar kan j " minimaal onderhoud Conductor beelddrager D ETV 2200 D COPIA 7005
nische betrouwbaarheid. En bij deze geen concurrent tegenop. En door zn j " eenvoudig verwisselbare cassette: als " elektronische zelfdiagnose voor onder- r_]OFX325 D COPIA 7039
ongekend lage pnjs is 't Italiaanse modulaire opbouw is hij bovendien mpmw -«4^| de toner op is, maakt udeCopia 7005 houd
design een mooie toegift. volledig berekend op de toekomst. weer in één handomdraai als nieuw " autorratische belichting :

nok dP iamn n^ iQQni Ert ' kopiëren in verschillendekleuren mo- " kopiëren in kleur mogelijk.

I.
veel automatischefuncties Ook de jaren na 1990! |^j J^ Adviesprijs f 5 750-

-" correctiegeheugen 500 tekens " uitgebreide tekstverwerkingsfuncties fcfci_>^ Arh/iP^nrik f■? ?7R
' *' _r u*"-. '" praktisch geruisloos . zeer gebruiksvriendelijk ___ïlï____>^ II ____■ ' AQViesp p cc 'D'" ___ Actieprijs f 4195 —

" printsnelheid 20 tekens/seconde " printsnelheid 20 tekens/seconde _________*0 Artionnte T I 595 — >, «Ltfnn 'a\ * AdreS:

" automatische papierinvoer. " opslagmedium 3V2 inch diskettes -__-___-__-_____-_H__^_______i , ActePnJS I I.J^J, | (leasepnjs f 99,-per maand)

" Olivetti SWP-software, Nederlandse || tl 111 11 ' * If\f\ T f05*0006: Pis^s- -Actieprijs f899,~ Leaseprijs f 164,—per maand. l/H H AlLI il Jt! LH LilJ'inclusief all-in onderhoud. I """ ÏVl UI VI 1 W Lék VI I\A\AUUVI tVI VAVI 11 1 MV " Antwoordnummer 10455:2300WB Leiden.
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Kerstbomen
8ers £euactwist Frans Bon-
'ic/c fr-f 1 bij de gemeente Me-

enbosch aan de bel ge-
"dn u over het hergebruik
[Vian stbomen- Ziin bood-
rind met °PrwiT"en en ver-6"' maar machinaal ver-

Je Verh cri her9ebruiken. Ga
(tan l?randen, aldus Bongers,
h* o«,nnM n er alteriet vormen
f^ten °lledia verbrande pro-

ontstaan waaronder
*he erwekkende polycycli-
?e'rstbnIOTna

Lten- Verpulverde
KCT bevatte" «oor een

aeel minerale vae-
er f^Wen. Bongers schat dat

9emeente zon 2.000mterTn 9eP'aatst zijn. Hij
%aln 2°rovuldtg met het
dus r>"? 9aan> verpulveren
e^onr ouraer!> moeten dan welnnaer, zoraen dat alle versie-9en eraf gehaaldzijn.

Commissie geld uit het EFRO-
fonds. Maar aan die subsidiëring
zijn voorwaarden gesteld. Zo kreeg
het EBCH een proefjaar om 'zich te
bewijzen. Dat jaarzou eigenlijk per
31 december aflopen. Maar gister-
avond tijdens de vergadering van
het Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg maakte burgemeester Piet
van Zeil bekend dat die proefperio-
de is verlengd tot mei volgend jaar.
Eerder was al bekend dat het EBCH
van de provincie een bijdrage van
zes ton krijgt. Binnenkort wordt het
zogenoemde ondernemingsplan
van dit centrum, dat startende
dernemers begeleidt, gepresen-
teerd.

HEERLEN - Het Europees Bedrij-
ven Centrum Heerlen (EBCH, het
vroegere ICOM) krijgt van de Euro-
pese Commissie in Brussel de gele-
genheid tot mei volgend jaar het be-
staansrecht aan te tonen.

Pleidooi voor
warenhuis in
Op de Kamp

" Wiel Heinrichs.

Tijdens een extra raadsvergadering
op 17 mei ging de Heerlense raad
akkoord met een vrij omvangrijke
transactie waarbij de Glasmy ver-
huisde van de Schaesbergerweg
naar industrieterrein De Beitel. De
gemeente Heerlen kocht de grond
aan de Schaesbergerweg en ver-
kocht tevens een stuk grond op De
Beitel. Dat laatste stuk had de Glas-
my nodig voor een bepaalde 'poot'
van de onderneming voor de fabri-
cage van kunststoffen. Voor de ver-
huizing kreeg deGlasmy een bijdra-
ge van de gemeente Heerlen van
1.060.000 gulden.

Het raadsbesluit was amper in de
notulen bijgeschreven of directeur
J. Klinkers van de Glasmij liet we-
ten dat de nieuwbouw niet door zou
gaan en dat alle activiteiten bij el-
kaar in de vroegere boutenfabriek
zouden komen.. Hij bood het pas ge-
kochte stuk industrieterrein van
34.000 vierkante meter weer aan de
gemeente aan. „Zo gaat dat nu een-
maal in het bedrijfsleven. Je kunt
niet van tevoren zeggen hoe de za-
ken zullen lopen als je een bedrijf
hebt. Er kunnen zich op korte ter-
mijn nieuwe ontwikkelingen voor
doen. Dat is hier dus gebeurd", zegt
wethouder Savelsbergh.

Dat vond met name de PvdA-fractie
in de raad erg veel geld. Eugene
Frissen sprak van een 'verkapte
subsidie', maar men kon ermee ak-
koord gaan mede omdat er een
nieuwe fabriekshal gebouwd zou
worden en dus uitbreiding van de
activiteiten.

Hij stelt de gemeenteraad nu voor
het stuk grond dat voor zestig gul-
den per vierkante meter werd ver-
kocht, terug te kopen voor vijftig
gulden per vierkante meter. Dat zou
dus betekenen dat de gemeente er
340.000 gulden rijker van wordt.

Geen plaats voor
raadslid Dohmen

Emmy Bardoul lijsttrekker CDA Simpelveld

Nieuwbouw college
Sintermeerten aan
Valkenburgerweg

HEERLEN - Het nieuwe schoolge-
bouw, waar het Heerlense Sinter-
meertencollege en wellicht ook het
Coriovallumcollege worden onder-
gebracht, komt naast de Open Uni-
versiteit aan de Valkenburgerweg te
staan. Het rijk heeft er de voorkeur
aan gegeven om op eigen terrein dt
school te bouwen. Het gebied naast
de Open Universiteit tot aan de
autoweg Aken-Geleen is nu aange-
wezen voor de bouw van de school.
In eerdere instanties werd het
groengebied aan de andere kant van
de Valkenburgerweg (richting Ter-
worm) genoemd als mogelijke vesti-
gingsplaats voor de nieuwe school.
De raad van Heerlen krijgt binnen-
kort een voorstel onder ogen om een
voorbereidingsbesluit te nemen
voor het gebied waar de school
moet komen te staan.

Desondanks hebben de coalitie-
partijen PvdA en CDA in de
Landgraafse raad al vaker laten
weten in te zijn voor uitbreiding
van het winkelcentrum, onder
meer met winkels en meer voor-
zieningen.

Overigens ligt de beslissing voor
uitbreiding in Op de Kamp, in
eerste instantie bij de Landgraaf-
se ondernemers en niet bij de ge-
meente.

LANDGRAAF -Wethouder Wiel
Heinrichs van Landgraaf vindt
dat er in winkelcentrum Op de
Kamp een warenhuis en een gro-
te textielzaak moeten komen.

Van onze verslaggever

Hij zegt wel dat het initiatief
moet komen van deLandgraafse
ondernemers. Uit een consu-
mentenonderzoek is gebleken
dat er behoefte aan dergelijke
voorzieningen is. Wanneer de on-
dernemers dezelfde mening zijn
toegedaan als de wethouder, wil
hij hen helpen een en ander op
poten te zetten. Heinrichs wil het
woord uitbreiding niet in de
mond nemen. „Eerst moeten er
plannen worden ontwikkeld en
dan zien we verder, niet anders-
om."

Op de lijst staan 21 namen met
Emmy Bardoul-Franken (Simpel-
veld) als lijsttrekker. De tweede
plaats is voor John Lemmens (Bo-
choltz), gevolgd door Wiel Weijers
(Simpelveld), Pierre Schnackers
(Simpelveld) en Jeu Weijers (Bo-
choltz).

'Heerlen moet tien
miljoen ophoesten'

Walerschap Zuieringschap wil bijdrage voor bassin
Bianca Arents
vice-kampioen
twirl-dansen

" Bianca Arents in een typische twirlpose.
Foto: MARCEL VAN HOORN

„Zon noodgedwongenafscheid valt
niet mee", zei de teleurgestelde Sjef
Dohmen na de vergadering, die bij-
na drie uur duurde. „Ik heb steeds
het gevoel had, dat ik mijn raadsze-
tel heb waargemaakt. De leden heb-
ben helaas anders beslist."

SIMPELVELD - CDA-raadslid Sjef
Dohmen uit Simpelveld leed gister-
avond tijdens de ledenvergadering
van de christen-democraten in café
De Bergbok op de Huls een gevoeli-
ge (politieke) nederlaag. Dohmen,
twee jaar geleden in de raad van
Simpelveld gekomen omdat Schif-
felers verhuisde, kreeg geen steun
van de leden. Zijn naam komt dan
ook niet voor op de CDA-kandida-
tenlijst, die conform het advies van
de samenstellers werd aangeno-
men.Van onze

correspondent
plaats is toch niet
niks voor een veer-
tienjarige tussen het
geweld van 132 an-
dere kandidaten, af-
gelopen zondag in
Vianen.

worden dan is het echter ook drin-
gend nodig dat Heerlen dat bassin
bouwt. Anders is onze investering
ook maar een druppel op de
gloeiende plaat", aldus WZL-secre-
taris mr C. Smit in Roermond.

'Griek' mag
terras niet
gebruiken

Sjef Dohmen heeft gegokt en verlo-
ren. Paul Donners, secretaris van de
CDA-afdeling Simpelveld/Bo-
choltz, legt uit: „Dohmen gaf ons te
kennen óf lijsttrekker, óf de tweede
plaats. Over een lagere klassering
was in eerate instantie geen discus-
sie mogelijk. De adviescommissie
van de lijstsamenstelling dacht daar
anders over. De voorkeur ging uit
naar Emmy Bardoul-Franken als
lijsttrekker en iemand uit Bocholtz
op de tweede plaats. HetCDA houdt
immers vast aan een goede verde-
ling tussen Simpelvelden Bocholtz.
Dohmen viel daardoor af. Boven-
dien heeft Dohmen door zijn raads-
zetel niet automatisch recht op een
verkiesbare plaats."

VoorkeurBRUNSSUM - Ze is
er bijna net zo blij
mee als met de titel.
Bianca Arents (14)
uit Brunssum miste
maar net de eerste
plaats op het kam-
pioenschap van de
National Baton
Twirling Association
Holland. Want Rosa-
linda Erad*es bleef
haar slechts 1,25
punt voor. Wel mag
Bianca zich sinds
zondagmiddag vier
uur vice-kampioen
twirldansen in Ne-
derland noemen.
Een eervolle tweede

Een prestatie die
Bianca hoofdzake-
lijk te danken heeft
aan haar doorzet-
tingsvermogen. We-
kenlang oefende ze
in haar eentje verbe-
ten aan haar twirl-
dans (majorettestijl)
die niet langer
mocht zijn dan 2.55
minuten. In Heerlen
kreeg ze op 19 no-
vember bij de afvaar-
diging te horen dat

.er geschrapt moest
worden. Toen duur-
de haar dans 3.18 mi-
nuten. Twee tot drie
uur per dag trainen
in het zaaltje aan de
Schoolstraat waar
Showband Parcifal
onderdak heeft. Ook
in de weekeinden
schaafde ze aan haar
nummer. Ondanks
de proefwerken op
de Juliana-mavo.
De punten hebben er
op school niet onder
geleden. „Ik ben het
beste in wis- en na-
tuurkunde", vertelt
ze in de huiskamer
aan de Trichter-
straat. Daarom be-
sloot moeder Arents
dan ook haar doch-
ter maandagochtend
te laten uitslapen en
de school een dagje
te laten voor wat ze
is. Bianca: „Het liefst
wil ik mij verder be-
kwamen in het dan-
sen. Choreografe
worden is mijn
wensdroom."

DEN HAAG/VOERENDAAL - De
Griekse restauranteigenaar
N. Kompsopoulos mag het terras in
de tuin van zijn restaurant aan de
Hogeweg 38 in Voerendaal niet in
gebruik nemen. De beslissing van
het gemeentebestuur, om voor de
ingebruikname van het terras de
Hinderwetvergunning van de Griek
te wijzigen, is door de Raad van Sta-
te in Den Haag vernietigd.

De Raad van State zegt dat Komp-
sopoulos zijn tuin alleen mag ope-
nen wanneer het gemeentbestuur
hem daarvoor een uitbreidingsver-
gunning geeft.

Dohmen: „Kopman of nummer
twee was inderdaad mijn eis. Toen
dat onhaalbaar bleek, nam ik ook
met de derde plaats genoegen. Maar
toen was het te laat. Jammer, ik heb
het raadswerk steeds met veel ple-
zier gedaan. Maar ik geef toe, zon
beslissing van de leden vreet aan
een mens."

„Wil het rioolwater goed gezuiverd

Het bassin is nodig in verband met
de uitbreiding van de rioolwaterzui-
veringsinstallatie in Hoensbroek.
Hier zullen drie nieuwe zogenoem-
de nabezinkbassins worden ge-
bouwd en een bestaand bufferbas-
sin worden omgebouwd tot nabe-
zinkbassin. Bovendien komen extra
slibgemalen en een zandvanger. De
bouw start eind mei 1990 en de kos-
ten bedragen vijftien miljoen gul-
den.

Heerlen heeft echter laten weten
geen geld te hebben. Volgend jaar
kan het bassin dan ook nog niet
worden gebouwd. Het gemeentebe-
stuur van Heerlen heeft wel beloofd
binnenkort de kwestie te bespreken
om het mogelijk op de meerjaren-
planning te plaatsen.

Van onze verslaggever
ROERMOND - Het Waterschap
Zuiveringschap Limburg (WZL)
vindt dat de gemeente Heerlen snel
tien miljoen gulden moet ophoesten
voor de bouw van een bergbezink-
bassin met een inboud van 19.000
kubieke meter. Dit bassin is nodig
voor het opvangen van rioolwater
bij grote afvoeren.

Twee mannen
aangehouden

Omwonenden van hét restaurant
hebben bij de Raad van State om
vernietiging van de vergunning ge-
vraagd. Zij vrezen de overlast van
de tuinbezoekers. De uitspraak van
de Raad van State betekent echter
niet dat de tuin nimmer in gebruik
mag worden genomen.

Het gemeentebestuur moet daar-
over nu een beslissing nemen in de
vorm van een nieuw af te geven uit-
breidingsvergunning. Buurtbewo-
ners hebben de mogelijkheid ook
tegen die vergunning bezwaar te
maken en bij de Raad van State een
procedure te starten.

HEERLEN - Bij een verkeerscon-
trole op de Akerstraat-Noord in
Heerlen werden afgelopen weekein-
de een 36-jarige Amsterdammer en
een 37-jarige man uit Tiel aangehou-
den. Zij bleken in totaal zestig gram
heroïne en cocaïne in hun auto te
hebben. Beide mannen zijn nog in-
gesloten.

Unaniem
Opvallend is dat van de CDA top-
vijf-lijst van 1986 in Simpelveld vier
jaar later niemand meer over is. De
oorzaken lopen nogal uiteen: ver-
huizing, drukke werkzaamheden,
onvrede en gepasseerd. Ondanks
een geheel nieuwe lijst spreekt se-
cretaris Donners niet van een crisis.
„Integendeel. Het gaat goed. De le-
den staan unaniem achter de kandi-
datenlijst. Alle 21 namen op voorlo-
pige lijst staan na devergadering op
exact dezelfde plaats."

Waar Glasmij aanvankelijk fabriek wilde bonwen

Deel van De Beitel
terug naar gemeente

Volgens de plannen moet de sport-
raad geheel worden losgekoppeld
van de gemeente, en krijgt hij een
geheel adviserende en. voorlichten-
de rol. „Maar met name de forme-
ring van drie nieuwe secties (bin-

KERKRADE - Ondanks het opzet-
ten van een nieuw zelfstandig sport-
bureau in Kerkrade, blijft het Bu-
reau Sportzaken van de gemeente
bestaan. Dit zegt Harrie Handels
van Sportzaken, die verwacht dat
de notitie, waarover het Limburgs
Dagblad gisteren berichtte, niet
fundamenteel wordt gewijzigd.

Van onze correspondentmaar we moeten toch strooien als het glad is,
dat kan nu eenmaal niet anders", aldus Bos.

nensportsectie, buitensportsectie
en de sectie overige sporten, red.) is
op papier nog niet rond", meldt
Handels.
„Het takenpakket van onze dienst
sportzaken gaat in ieder geval ver-
anderen. Die wijzigingen hangen af
van de besluitvorming van college
en raad. Mogelijk kan worden sa-
mengewerkt met de nieuwe sport-
raad", zegt Handels. Hij sluit niet uit
dat personeel van Sportzaken wordt
overgeheveld naar andere gemeen-
telijke diensten.
Overigens praat het college pas na
de kerstdagen over de herstructure-
ring van de sportraad. Op het laatste
moment zijn door leden van de der-
tig jaar oude sportraad nog enkele
amendementen ingediend die ver-
werkt moeten worden.

Voorlopig blijft Heerlen dus zout gebruiken.
Ofschoon de gemeente voortaan Akzozout
zal gebruiken in plaats van het sulfaat-rijkere
Elzaszout, waar tot nu toe mee gestrooid
werd.

Nu al meer
zout gestrooid
dan vorig jaar

Er zou eventueel ook met zand gestrooid
kunnen worden, maar dat zou het dichtslib-
ben van de riolering tot gevolg hebben. Dan
kost het ons weer meer geld om dieriolering-
buizen schoon te spuiten, en het gevaar is
groot dat dezaak dicht komt tezitten", meentBos.

Uit dat onderzoek van het Instituut voor Ma-
teriaal en Milieu-onderzoek blijkt dat in het
zout dat Heerlen gebruikt iets te veel sulfaat
zit. „Gelukkig hebben we de laatste jaren erg
weinig hoeven strooien, duszo erg is het niet.
We weten dat het slecht is voor het milieu,

HEERLEN - De gemeente Heerlen heeft dit
seizoen al meer zout over de wegen uitge-
strooid dan het hele vorige winterseizoen.
Wethouder Wim Bos zei dit gisteren. Hij
maakte gisteren ook de resultaten bekend
van een onderzoek naar de mate waarin
strooizout schadelijk is voor het milieu.

Bureau Sportzaken
blijft bestaan

Ju gemeente Kerkrade
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Van onze verslaggever
EBCH krijgt
wat meer tijdHEERLEN - Het ziet ernaar uit dat de gemeente Heerlen een

stuk grond op industrieterrein De Beitel zal terugkopen van de
Glasmij. Deze firma was van plan op het grondstuk een nieuwe
fabriekshal neer te zetten. Dat gaat niet door, aangezien de
Glasmij alle activiteiten heeft geconcentreerd in het vroegere
gebouw van boutenfabriek Everts van der Weijden.

kerstdief
'fi De Bou-
Z^ei in Bleyerheide heeft*er de kerststal opgesteld bij

Wilhelminafontein. Dit. ot door de buurtbewoners
Ij! °P prijs gesteld. Echter,
.Waar niet door iedereen.. "eriaten hebben de zeer ste-
j bevestigde offerblok gesto-

" viaarin ook een zeer specia-
jteutei lag die gebruikt wordt

<te kerstfiguren in de juiste
jT, n 9 te krijgen. Vraag ons' hoe dat precies gaat, we
"*Ji het niet. Feit is wel dat de, erg gedupeerd

'.yf de dief dan tenminste zoi£}ef wil zijn om dat ding op
Hele wijze terug te bezor-

Candberg
donderdag werd

e Landgraafse gemeente-
'fpri 9esProken over de nota
llkf" en veiligheidsbeleid.
u fracties bleken enthousiast
■o-w- initiatief- Was er toch
!p? dieop het eerste gezicht wat
> erkelijke oproep van Jan
)Pers. jk ga nu spreken op
w?or^ijfce titel", kondigde het
ij,- , tó aan toen de discussiejJpMjfc al gevoerd was. Gul-
Drf Uroeg de aandacht voor het

op de Cau-
ichf ln Valkenburg. Hijzelfver-
e- 'te daar indertijd nog aller-
l r"leetwerk voor. ,£)e mensen
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told '*'aar^y'cs maar vijftig
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t I
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, toch nog
onverwacht, voorzien van het h. oliesel, in de leef-
tijd van 74 jaar,mijn dierbare echtgenoot,onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, lieve opa

Jozef Gillissen
echtgenoot van

Hubertina Maria Schütz
Wij bevelen zijn ziel in uw gebedenaan.

De bedroefde familie:
H.M. Gillissen-Schütz
kinderen en kleinkinderen

6462 CL Kerkrade, 16 december 1989
Franciscanerstraat 17
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 21 december 1989 om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Antonius van Padua te Bleij-
erheide-Kerkrade.
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden in het
crematorium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van woensdag a.s. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden herdacht
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van deLückerheidekli-
niek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t I
Met grote droefheid geven wij kennis dat na een
langdurige ziekte, geheel onverwacht is overleden
onze geliefde zoon, broer en oom

Dick Ernst
f 12-10-1952 t 17-12-1989

T. Ernst-Scheefhals
J. Ernst
Margaret
Ria en Raymond
Rob en Christian
Familie Ernst

De avondwake zal worden gehouden op woensdag
20 december a.s. om 19.00 uur in de Christus Ko-
ningkerk te Leyenbroek-Sittard.
De gezongen uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag21 december a.s. om 11.30 uur in bo-
vengenoemde kerk, aansluitend vindt in besloten
kring de crematieplechtigheid plaats in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.
Liever geen bezoek aan huis. Gaarne uw gebed.
Corr.adres: Ross. v. Lenneplaan 32,
6132 AP Sittard.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

- |
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Hub Henstra
weduwnaar van

Roos Duckers
op de leeftijd van 70 jaar.

In dankbare herinnering:
Voerendaal: Maria en Frans

Roelofs-Henstra
Patrick

Ransdaal: John en Maria
Henstra-Leunissen
Robert, Ralph

Wijnandsrade: Pierre en Tiny
Henstra-Wijermans
Judith, Jeroen

Klimmen: No en Irene
Henstra-Leunissen
Ouke
Familie Henstra
Familie Duckers

6367 VX Voerendaal, 17 december 1989
Tenelenweg 124
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 21 december om 11.00 uur in de St.
Remigiuskerk te Klimmen, gevolgd door de begra-
fenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Woensdag a.s. tijdens de avondmisvan 19.00 uur in
voornoemde kerk, bidden wij mede voor zijn ziele-
rust.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met droefheid namen wij kennis van het
overlijden van de heer

Huub Henstra
Met dankbaarheid gedenken wij zijn gro-
te inzet gedurende vele jaren voor onze
vereniging.
Wij wensen zijn kinderen veel sterkte
toe.

Bestuur en leden van
de R.K.V.V. Troja

t I
Op 17 december ontvingen wij het droe-
vige bericht dat in Graz Oostenrijk, is
overleden onze vader, schoonvader, opa
en onze allerliefste overgrootopa

Albert Raudner
Wij gedenken hem in de avondmis van
donderdag 21 december om 19.00 uur in
de H. Hart kerk te Schandelen-Heerlen.

De diepbedroefde familie:
Albert en Paula
Raudner-Geurts
Anja, Harry
Kim en Remo
Gea, Ger en Anouk

Oude Kerkstraat 57
6412 XE Heerlen

t
Dankbaar dat hij zo lang bij ons is geweest, is na
een leven van zorg en aandacht voor hen die hem
dierbaar waren, van ons heengegaan, mijn lieve
man, onze dierbare vader, schoonvader en opa

Peter Arnold Zelissen
echtgenoot van

Johanna Elisabeth Beumers
Hij overleed voorzien van de h. sacramenten op de
leeftijd van 83 jaar.

Geleen: J.E. Zelissen-Beumers
Munstergeleen: A. Hazen-Zelissen

Geleen: W. Zelissen
C. Zelissen-Stevens

Munstergeleen: M. Zelissen
A. Zelissen-Moreau
en al zijn kleinkinderen

6163 CW Geleen, 17 december 1989
Bloemenhof 10
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 21 december om 12.00 uur in de paro-
chiekerkvan deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Geen condoleance.
De dierbare overledene zal herdacht worden in de
avondmis van woensdag om 19.00 uur, in voor-
noemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Vouershof 1 te Geleen. Gele-
genheid tot afscheid nemen heden, dinsdag en
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Het is onze droeve plicht u ervan in kennis te stel-
len dat heden van ons is heengegaan, voorzienvan
de h. sacramenten, onze lieve moeder, schoonmoe-
der en oma

Lies
van Hout-Franzen

weduwevan

Piet van Hout
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen en kleinkinderen

17 december 1989
Hambos-kliniek
Corr.adres: Kampstraat 86, 6466 BW Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 22 december a.s. om 11.00 uur in de de-
kenale kerk van St. Lambertus te Kerkrade-cen-
trum, gevolgd door de begrafenis op de r.k. be-
graafplaats te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in de rouwkapel van het
streekmortuarium gelegen op het terrein van de
Lückerheide-kliniek, St. Pieterstraat 145 te Chè-
vremont.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 18.00 tot 19.00
uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Er zijn geen woorden, die de diepte van onze ver-
slagenheid kunnen weergeven nu zij gestorven is,
mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder, oma en
nicht

Petronella Maria
Theodora Janssen

echtgenote van

Edward Jan Jablonka
Zij bereikte de leeftijd van 67 jaar.

Brunssum: E.J. Jablonka
Brunssum: Felicia Jablonka

Nieuwenhagen: Martinek Jablonka
Newberry USA: Aneczka Jablonka

Bergen op Zoom: Nelcia Jablonka
en haar kleinkinderen

Brunssum, 17 december 1989
Terborgstraat 24
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op vrijdag 22 december om 14.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, alwaar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God, in
volle overgave, liefdevol verpleegd in het bejaar-
denhuis St. Maarten te Bom, voorzien van het hei-
lig sacrament der zieken in de gezegende leeftijd
van 85 jarenonze dierbareen lievemoeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, schoonzus en
tante

Francisca Maria
Schrijen

weduwe van

Peter Lambertus
van Deurzen

Wij vragen een gebed voor haar zielerust.
De bedroefde familie:

Guttecoven: Gert en Jo Wauben-van Deurzen
Bom: Marga en Theo Leurs-van Deurzen
Bom: Mia en Geert Colée-van Deurzen

Guttecoven: Tonny en Frans
Deriks-van Deurzen

Bom: Tinny en Hub Frenken-van Deurzen
Guttecoven: Toon en Jet van Deurzen-Olivers

Echt: Jozeke van Deurzen
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Schrijen
Familie van Deurzen

6143 AH Guttecoven, 17 december 1989
Pastoor van Kanstraat 21
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 21 de-
cember a.s. om 11.30 uur in deparochiekerkvan de
H. Nicolaas te Guttecoven.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdagavond 20 december a.s. om 19.00 uur zal
in voornoemde kerk een h. misoffer worden opge-
dragen voor haar zielerust.
Bezoekuren rouwkapel ziekenhuis Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.

f
Van* ons is heengegaan

Henk van Koolwijk
♦ echtgenoot van

Anny Kortis
op de leeftijd van 66 jaar.

In dankbare herinnering:
Anny van Koolw ijk-Kortis

♦ Henk
Enny en Sjaak
Anke, Sanne
Familie van Koolwijk
Familie Kortis

18 december 1989
van Borrestraat 1, 6431 NX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 22 december
om 11.00 uur in de dekenale kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek,
waarna de crematie in stilte zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Donderdaga.s. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Henk is opgebaard in een derrouwkamers van deUniversele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor alles wat zij voor ons
deed en betekend heeft, geven wij u kennis, dat onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve moeder, schoonmoeder, onze oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Ria van Overmeeren
weduwe van

Nol Lambermont
Zij overleed op 68-jarige leeftijd, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken.
Wij bevelen haar in uw gebedaan.

Heerlen: Hans Lambermont
Ankie Lambermont-Smeets
Lars en Nils
Familie Van Overmeeren
Familie Lambermont

Heerlen, 18 december 1989, de Tichel 89
Corr.adres: Heuvelweg 26, 6415 XZ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 22 december
as. om 11.15 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te Heerlen-
Bekkerveld, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondwake, donderdag 21 december om 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

Het is alweer een jaar geleden.
Maar met liefde in mijn hart

—^^— —■» denk ik nog vaak aan het verleden.
Toen jijnog bij mij was.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Jan Pieter Marie
Coumans
zal worden gehouden op vrijdag 22 december a.s. om
19.00 uur in de St. Martinuskerk te Beek.

Mevrouw M. Coumans-Bartholomeus
en kinderen

Beek, december 1989
Huize St. Franciscus kamer B 4
Maastrichterlaan 30I "'

Eens hebben wij samen
naar toekomst gesmacht,
die, toen wij haar vonden, i,

"■*^~' ■"■""■* verleden slechts bracht. S
Heden is na een geduldig gedragen lijdenvan ons heenga i
gaan, gesterkt door de genademiddelen van de Heili|e e
Kerk, in de leeftijd van 61 jaar,mijn dierbare echtgenoot le
onze lieve pa, schoonvader, opa, zoon, broer, schoon- tii
broer, oom en neef re

Hendrikus ü(

Arnoldus 5
Johannes Spanjers*
oud-groepscommandantrijkspolitie
plaatsvervangend corpschef gemeentepolitie Stem **
echtgenoot van

Maria de Groot
Holturn: M. Spanjers-de Groot

White Rock
(Canada): Helma en Theo Pluijmen-Spanjers

Mark, Roel
Voorburg: Hennie Spanjers en Peter Hendriks

Michelle
Maastricht: Michael Spanjers en Monique Brinkhof

Familie Spanjers
Familie De Groot

6123AJ Holturn, 16 december 1989
Corr.adres: Ankersweg 47
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woens-
dag 20 decemberaanstaande om 10.00uur in de parochie-
kerk van de Heilige Martinus te Holturn gevolgd door de
crematieplechtigheid om 11.00 uur in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk vanaf
09.30 uur.
We gedenken pa bijzonder in de vooravonddienst van
dinsdag 19 december aanstaande om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard. Bezoek: dagelijks van 17.30 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.1 -d

tThei Sevriens, 65 jaar, echtgenootvan Mia Jen-
nissen, Kerkstraat 72, 6104 AD Koningsbosch.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 20 december om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Koningsbosch.

t Heinrich Roubrocks, 82 jaar, echtgenoot van
Rosa Krings, Akerstraat 30, 6105 AV Echterhei-

de-Echt. De begrafenis vindt plaats woensdag 20
december a.s. om 14.00 uur vanuit de rouwkapel op
de begraafplaats te Haaren-(Waldfeucht). Aanslui-
tend vindt de plechtigerequiemmis plaats in de pa-
rochiekerk van St. Johannes de Doper te Haaren.

tGertrudis Kruijtzer, 83 jaar, weduwe van Hen-
drikus Smeets, Akerstraat 15, 6061 NE Poster-

holt. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den heden dinsdag 19 december om 10.30uur in de
parochiekerk van de H. Matthias te Posterholt.

tAnna Peeters, 77 jaar, weduwe van Joseph Vin-
cent. Corr.adres: Lambertusstraat 14, 6071 KL

Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden heden dinsdag 19 december om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te
Swalmen.

tßoos Timmermans, 84 jaar, weduwe van Koos
Schreuders. Corr.adres: De Weem 6, 6931 CX

Westervoort. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden woensdag 20 december om 12.00 uur
in de kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand te
Roermond.

tFranciscus Cox, 71 jaar, weduwnaar van Anna
Kuypers, Rijksweg Zuid 68, 6071 NM Swalmen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
donderdag 21 december om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Lambertus te Swalmen.

tGreetje van Dael, 90 jaar, weduwe van Julius
Knops. Corr.adres: A. Wouters-Knops, Pr. Bern-

hardstraat 32, 6043 BH Roermond. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 20
december om 11.00 uur in de parochiekerk van
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Roermond.

tPiet Raaijmakers, echtgenootvan J. Determan,
Beatrixlaan 25, 6042 HL Roermond. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden heden,
dinsdag 19 december om 11.00 uur .in de parochie-
kerk van de H. Laurentius te Maasniel.

tMargaretha Ketelslegers, oud 69 jaar, echtgeno-
te van Bèr Castermans. 6213 GD Maastricht,

Tongerseweg 263. De uitvaartdienst zal gehouden
worden op donderdag21 decemberom 11.00uur in
de parochiekerk van St. Petrus en Paulus te Wol-
der-Maastricht. Gelegenheid tot schriftelijk condo-
leren in de kerk.

tPie Pluis, oud 83 jaar, echtgenoot van Anneke
Senden. 6243 Geulle, Hussenbergstraat 11. De

uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 20 de-
cember om 10.30 uur in de kerk van het Onbevlekt
Hart van Maria te Waalsen-Geulle. Er is geen con-
doleren.

tAnna Schonbrodt, 45 jaar, echtgenotevan Mario
Zambon. 6235 NN Ulestraten, Putstraat 13. De

eucharistieviering zal plaatsvinden donderdag 21
december om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. fatharina te Ulestraten. Er is geen condoleren.

t Pater Joseph Janssen S.C.J., oud 79 jaar. Ma-
stricht, Meerssenerweg 29. Corr.adres: Tamboe-

rijnstraat 33.b. De eucharistieviering is heden dins-
dag 19 december om 10.30 uur in dekapel van Hui-
ze St. Gerlach, Pater Kustersweg 24 te Cadier en
Keer.

t Annie Janssen, oud 69 jaar, echtgenote van
Sjeng Rompelberg. 6217 XC Maastricht, St. An-

nalaan 68.a. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 20 december om 11.30 uur in de St. An-
nakerk, Via Regia, Maastricht. Geen condoleren.

t Maria Bessems, oud 81 jaar, weduwe van Louis
Dackus. Amby-Maastricht, Severenplein 38.

Corr.adres: Gravenstraat 12, 6225 AC Maastricht.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op woens-
dag 20 december om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Walburga te Amby-Maastricht. Er is geen
condoleren.

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden
van ons oud-bestuurslid de heer

Dominicus Janssen
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.
Hij ruste in vrede.

Bestuur en leden
L.L.T.B. e.o.

Lieve

Opa Janssen
we zullen altijd aan u blijven denken.

Al uw kleinkinderen

Diepgetroffen gedenken wij het overlijden van
onze mede-oprichter en erebestuurslid, de heer

H.J. van Leusden
Zijn nabestaanden betuigen wij onze deelneming
en wensen hen sterkte toe.
Moge hij rusten in vrede.

Beschermheer, geestelijk adviseur,
bestuur, dirigent, leden, ereleden
en damescomité
fanfare St.-Barbara Brunssum

Dankbetuiging
Uw overweldigende belangstelling bij de begrafe-
nis van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Winand Römgens
maakt het voor ons onmogelijk om iedereen per-
soonlijk te bedanken.
Daarom zeggen wij via deze weg dank aan allen die
goed voor hem zijn geweest en door hun aanwezig-
heid, bloemen, kaarten of anderszins voor ons een
grote steun waren.
Tevens wensen wij u allen een ZaligKerstfeest en
een voorspoedig Nieuwjaar.
Hoensbroek, december 1989

Tilla Römgens-Hamers
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
tijdens de eucharistieviering op 23 december 1989
om 19.00 uur in de St. Josephkerk te Hoensbroek-
Passart.

___B______________________________________________^^________________________-____-___--_--___--------— ,
Met grote verslagenheid hebben wij kennis gell'
men van het overlijden van

Henk Spanjers
oud-groepscommandant der Rijkspolitie }

oud-plaatsvervangend Korpschef
Gemeentepolitie Stem

Zijn inzet en plichtsbesef zal ons steeds als v°°
beeld dienen. Fe >Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel stel*
te toe. i

Commissaris en medewerkers j
Gemeentepolitie Stem

A

Enige en algemene kennisgeviw
t

Onverwacht hebben wij afscheid moeten nen"'
van

Pia Sieben-Linnartz
In de overtuiging dat sterven de overgang is Y?Jhet tijdelijke naar het eeuwige leven, nodigenWil
uit om haar de laatste eer te komen bewijzen. ~De uitvaartdienst zal gehouden worden op dond~!
dag 21 december a.s. om 10.00 uur in de H. Laur^tiuskerk te Voerendaal, waarna om 11.30 uur a
crematie zal plaatsvinden in het crematorium
Heerlen.

Voerendaal: Pierre Sieben
Peter
Familie Linnartz
Familie Sieben

6367 GD Voerendaal, 18 december 1989
Hoolstraat 46 ,
Met leedwezen hebben wij, kennis genomen
het overlijden van onze zeer gewaardeerde o&®
genoot

Frans Gerard
van Voorden

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
Partij v.d. Arbeid
Afdeling Heerlen .
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Zuiveringschap beticht
Maastricht van laksheid

Over aanpak vervuiling Zuid- Willemsvaart ping. Het was de eerste
keer sinds 1963 (La
Courtine) dat een Ne-
derlands legeronder-
deel weer in Frankrijk
oefende.
De oefening, met 480
manschappen, stond
onder leiding van de
Maastrichtse luite-
nant-kolonel J. Scliu-
macher, die zelf in de
Limburgse hoofdstad
het verkeer trachtte te
regelen.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Terug van
oefening

MAASTRICHT - De
11e afdeling van de
rijdende artillerie
keerde gisteren terug
van een achtdaagse
oefening uit Suitpes in
Noord-Frankrijk.
De colonne van 162
voertuigen en 16 tanks
zorgde tijdens de door-
tocht op de A 2in
Maastricht voor een
flinke verkeersopstop- De Limburgse spaarlampenactie

was een gezamenlijk initiatief van
de NV Plem en de nutsbedrijven
van Heerlen, Maastricht, Sittard,
Roermond, Weert en Venlo. In okto-
ber en november waren spaarlam-
pen die normaal 50 tot 60 gulden
kosten voor 34 gulden verkrijgbaar.
Deze lampen leveren een besparing
opvan rond 80 procent en gaan acht
keer langer mee dan gewone lam-
pen.
Bij het begin van de actie werd ge-
streefd naar de verkoop van 150.000
lampen. Dat was volgens een
woordvoerder van de PLEM het
maximaal haalbare. Het huidige re-
sultaat noemde hij echter ook 'zeer
mooi.

De spaarlampenactie wordt woens-
dag officieel afgesloten met de prijs-
uitreiking van de gehouden kleur-
wedstrijd.

Wegens verkrachtingen

Limburger
voor Duitse
rechtbankVan onze verslaggever

Van onze verslaggever

scherveld. Deze installatie dateert
uit de zestiger jarenen moet worden
uitgebreid.

Van onze verslaggever
InERMOND - Bij het Waterschap Zuiveringschap Limburg
IZL) te Roermond is men. nijdig over de lakse houding van,e gemeente Maastricht ten aanzien van vuilwaterlozingen ope Zuid-Willemsvaart. Woonbootbewoners zien steeds vakerlaters dikke schuim op het kanaal voorbij drijven. Maastricht

'eeft het WZL de schuld, maar daar kaatst men de bal terug.

„We wilden toen al de installatie uit-
breiden voor tien miljoen gulden.
Nu willen we ook het rioolwater de-
nitrificeren en defosfateren. Dat
kost in totaal twintig miljoen gul-
den. Maar het probleem is dat we de
grond nog steeds niet hebben. Drie
jaar lang is er niks gebeurd. Als men
ons de grond gewoon meteen had
verkocht, hadden we allang ge-
bouwd en was er geen vuiltje aan de
lucht geweest. Maar omdat Maas-
tricht het al die tijd heeft laten lig-
gen zitten wij nu met de gebakken
peren", aldus Smit.

Dat zegt WZL-secretaris mr C. Smit
(40). Volgens hem heeft het zuive-
ringschap vier jaar geleden aan de
gemeente Maastricht gevraagd om
een stuk grond van 2,5 hectare te
kunnen kopen grenzend aan de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Bos-

»

l; houding van (ie gemeente
■pstricht in dezezaak ergert ons in
Jje ""fiate. Men wil ons de zwarte'toespelen, terwijl Maastricht al
ji aar lan§ een verbeteringvan de

e tegenhoudt. Dat irriteert melelijk".

Discussie bij De
Limburger over

begrip 'wantrouwen'

De problemen zijn ontstaan doordat
er in de regio steeds meer riolerin-
gen op Bosscherveld lozen. Als
puntje bij paaltje komt dan voldoet
de huidige installatieaan de lozings-
normen van Rijkswaterstaat, maar
bij het WZL realiseert men zich al
jarendat het water daar beter gezui-
verd dient te worden.

AKEN - De hoofdofficier van justi-
tie in Aken zal een 23-jarigeLimbur-
ger vervolgen wegens meervoudige
verkrachting. De man verkrachtte
tussen begin mei en eind juli twee
verpleegsters in de verpleegsters-
flats aan de Kullenhofstrasse. Hij
wist de appartementen binnen te
dringen via balkons en ballustrades.

Na overeenkomst AZM en De Wever over neuro-chirurgie

Ziekenhuis trekt beroep
tegen vonnis rechter in

In drie andere gevallen kwam het
niet verder dan pogingen tot ver-
krachting. De verkrachter wordt bo-
vendien tenlastegelegd dat hij bij de
insluipingen geld heeft gestolen.

HEERLEN/AMSTERDAM - De
concerten die U-2 vandaag en mor-
gen in de RAI in Amsterdam zou-
den geven zijn afgelast. Leadzanger
Bono Vox verloor tijdens het optre-
den van gisteravond na een uur zijn
stem. Verder optreden ging niet
meer. Voor de concerten van van-
daag en morgen zouden in totaal
twintig bussen vanuitLimburg naar
Amsterdam vertrekken. Het ts nog
niet bekend of de concerten later
worden herhaald of dat de kaarten
woren terugbetaald. Informatie
daarover zal vandaag om 13.00 uur
op Radio 3 zijn te horen. Bellen met
de organisator van de busreizen
buro Pinkpop heeft geen zin.

Concerten
U2afgelastJMSTRICHT- RedacteurenJ .dagblad De Limburger zijn

in heftige discussie
Lraakt over het begrip 'wan-

UWen'. Afgelopen zaterdag
,Fu door een meerderheidn deredactie een 'motie van
.^trouwen' tegen de twee

van deJjut aanvaard. Drie redacteu-
.r hebben nu een enquête
C JJ alle redactieleden uitge-geven. Aan de hand daar-
i j.Wensen ze van ieder redac-
lo 1

*e vernemen wat zij be-
hebben toen ze vóór deI°tic van wantrouwen stem-

Welke gevolgen de 'motie van wan-
trouwen' tegen de twee hoofdredac-
teuren zullen zijn, was gisteren nog
niet bekend. De directie van de
krant was gisteren in de late middag
nog steeds in vergadering bijeen.
De beide hoofdredacteuren zijn gis-
teren overigens niet ter redactie ver-
schenen.
Aanleiding voor de plenaire redac-
tievergadering van afgelopen zater-
dag waren de grote grieven die ter
redactie ontstaan waren. Het beleid
van de .hoofdredacteuren Berg-
kamp en Wijnands zou de oorzaak
zijn geweest voor een troebele sfeer
ter redactie. Beiden zouden zowel
op het menselijke en leidinggeven-
de vlak tekort schieten.

woensdag of donderdag de uitslag
van de enquête bekend is.

Van onze verslaggever
Volgens de hoofdofficier van justi-
tie zal de zaak pas in het voorjaar
1990 voor de rechter gebracht wor-
den. De verdachte zit sinds 22 juli in
voorarrest. Die dag werd hij op he-
terdaad betrapt.

MAASTRICHT - Het academisch
ziekenhuis in Maastricht (AZM) ziet
af van het hoger beroep tegen een
uitspraak van de rechtbank in
Maastricht. Het ziekenhuis had zich
willen verzetten tegen een in juli
uitgesproken vonnis, waarin het
werd gedwongen alleen met het De
Wever-ziekenhuis in Heerlen te blij-
ven praten over de samenwerking
op neuro-chirurgisch gebied.

Vader moet twee
jaar cel in voor
incest tweeling

belangrijke pijler onder ons zieken-
huis," aldus de zegsman.
Over de uitwerking van de raamo-
vereenkomst van de twee zieken-
huizen kon hij gisteren niets zeg-
gen. De uitvoering zal de komende
tijd nog onderwerp van overleg zijn.
Onder meer komt dan aan de orde
hoe en wanneer het AZM de neuro-
chirurgische functies kan oppak-
ken. „Er moeten nog veel prakti-
sche dingen geregeld worden. De
overeenkomst is geen kant-en-klare
blauwdruk," zei de woordvoerder.

Van onze verslaggever

'óór en is c'at redactieleden die
w, de motie stemden, daarmee
l^1 bedoeld hebben dat de hoofdre-
v 0 uren ontslagen dienden tele acr>", aldus de redacteuren die
iv rechtsgeldigheid van de motie
Jegens niet in twijfel trekken.

van de groepvan
redacteuren verwacht dat

Anderhalf jaar
celstraf voor
Verkrachter

Het AZM en De Wever waren het
echter al geruime tijd oneens over
de wijzewaarop het academisch zie-
kenhuis een afdeling neuro-chirur-
gie kan oprichten. Vorige week
kwam aan dit conflict een einde,
toen beide ziekenhuizen overeen-
kwamen dat ze samen één hoofdze-
tel in de neuro-chirurgie gaan vor-
men. Daarmee is de basis voor het
beroep komen te vervallen.

MAASTRICHT - Een 37-jarige
Sittardenaar is door de recht-
bank in Maastricht veroor-
deeld tot twee jaar celstraf
waarvan acht maanden voor-
waardelijk. De man heeft een
proeftijd van twee jaar.

Volgens een woordvoerder van het
AZM is de overeenkomst een be-
langrijke stap in de opbouw van het
ziekenhuis tot een volwaardige aca-
demische instelling. „We hebben er
lang aan moeten trekken. Het is een

Tussen 1985 en 1987 pleegde hij en-
kele keren incest met zijn twee
dochtertjes, een tweeling, die in de
tijd van de tenlastegelegde incest
tussen de zeven en negen jaar oud
was.

Naast de bepaling dat beide'zieken-
huizen op termijn één neuro-chirur-
gisch hoofdcentrum zullen vormen,
is wel al afgesproken dat het aantal
behandelingen in De Wever op ni-
veau moet blijven (jaarlijks 350 in-
grepen). De AZM-directie denkt dat
er in de toekomst voldoenderuimte
ontstaat om daarnaast een 'eigen'
aantal behandelingen te krijgen.
Het AZM vervult óp neuro-chirur-
gisch gebied slechts nog de rol van
consulent. Voor ingrepen wordt de
patiënt doorverwezen naar De We-
ver. Die oude afspraak, waarin het
ziekenhuis in Maastricht deze be-
perking is opgelegd, is nu feitelijk
herroepen.

J^ASTRICHT- Een 24-jarige
f- £ uit Heerlen is door de
Oo in Maastricht ver-
Cei| eeld tot achttien maanden
jjstraf. De rechtbank achttej^ezen dat de jongen zichjw^tenséén keer had vergre-ep aan de vriendin van zijn

Van het misdrijf zijn niet meer bijz-
onderhedenbekend, aangezien de
rechtbank veertien dagen geleden
bij behandeling besloot om de
rechtszaak achter gesloten deuren
te behandelen.

Daarmee ontstaat voor het AZM
straks tevens de mogelijkheid om
op neuro-chirurgisch gebied aan re-
search en onderwijs te doen, maar
wel in hechte samenwerking met de
specialisten van De Wever.

Poen0:* zijn daad in een huis infc^sbroek was de man 'ladderzat',
_relf

S Ce °fficier van justitie dat twee

'n geleden bij de behandeling

K°orri^ Slazen bier gedronken

■^
aat hij aanklopte bij de vrouw.Ijjj/echtbank achtte bewezen dat

r^WH Vrouw een laP stof in de mondac toen zij om hulp riep.

fo,j ,Verontruste buurvrouw was
*°ol k

deur van het appartement
V>rHT°°8te gaan nemen, maar

de niets en vertrok weer.

&pi erkrachting was op brute wijze

Kastelen-
kalender

HEERLEN - In het artikel
'Kastelenkalender' (zie LD van
gisteren) wordt mogelijk de in-
druk gewekt dat de kalender in
opdracht van de Stichting Lim-
burgse Kastelen is gedrukt door
door Schrijen-Lippertz bv in
Voerendaal.

Schrijen-Lippertz heeft de ka-
lender echter gratis gedrukt voor
donateurs en begunstigers van
de stichting en voor eigen rela-
ties.

De VUT-leeftijd gaat op 1 maart
1991 omlaag van 61 naar 60 jaar.Ook
is overeengekomen dat werken op
zaterdag en zondag verboden is en

CAO snackbedrijf
na staking rond

dat er een 40-urige werkweek geldt
met werkagen van acht uur. De
werknemers krijgen 14 roostervrije
dagen, waardoor de gemiddelde
werkweek op iets minder dan 38 uur
uitkomt. De voedingsbond FNV
noemde het resultaat „een succes".
Behalve in Meijel legden ook de
werknemers van Beckers in Deurne
(samen 280 werknemers), SNS in
Deurne (25), Easy (50) in Tilburg en

Bakx (60) in Veldhoven het werk
neer.
Gistermiddag werden ook bij Mora
in Maastricht pamfletten uitgedeeld
waarin de Voedingsbond zijn stand-
punten nog eens uiteenzette. Het
personeel reageerde echter erg lauw
op de pamfletten.
De Voedingsbond FNV had overi-
gens al eerder overeenstemming
met de werkgevers bereikt over een
nieuwe CAO. „Dat bod werd echter
niet geaccepteerd door de leden",
aldus districtbestuurder Ans van
Muyen van de Voedingsbond. Van-
daar dat er gisteren stakingen wer-
den uitgroepen, die dus al snel tot
het gewensteresultaat leidden.

HEERLEN - Een korte staking bij
vier snacks-producerende bedrij-
ven, waaronder Beckers in Meijel,
heeft gisteren snel tot succes geleid.
De onder druk van de stakingen
hervatte CAO onderhandelingen
voor de snackindustrie (2.500 werk-
nemers) leidden gistermiddag tot
een principe-akkoord. De werkne-
mers krijgen in 1990 een prijscom-
pensatie plus twee keer een loons-
verhoging van 1 procent: per 1 ja-
nuari en per 1 juli.

m Stakende werkneemsters in het Meijelse snackbedrijf De korte staking was een van de rede-
nen voor de werkgevers om de boriden verregaand tegemoet te komen. Foto: JANPAULKUIT

Van onze verslaggeefster Databestand voor apothekers ontwikkeld in Simpelveld

Doordacht gebruik
incontinentieverband Ondersteunend

Het door Vobes Beheer ontwik-
kelde databestand, de 'Bever pa-
ramedische informatiebank', is
bedoeld ter ondersteuning van
de apotheker. Alle in Nederland
verkrijgbare merken en soorten
luiers en verband zijn in het be-
stand opgenomen.

Het vergemakkelijkt de keuze
van het juiste middel. Volgens
apotheker-informaticus Vonc-
keh wordt in zon 200 apotheken
met het systeem van start ge-
gaan. „Het voordeel van dit sys-
teem voor de patiënt is dat je de
informatie kunt bieden die maxi-
maal mogelijk is."

?JMPELVELD - De farmaceuti-
d ne .groothandel Brocacef is on-b^r de naam 'Doordacht Droog'egonnen met een landelijke
v";mPagne voor beter gebruik«n mcontinentiemateriaal. Het\vitteem dat Brocacef heeft ont-
Cont ld moet de liJders aan in"
ven üentie meer zekerheid ge-
het ongemak verlichten en
fen 15ateriaal_'ebruik verminde-
jg »" Onderdeel van het systeem, een databestand voor apothe-
b! s{.d?' is ontwikkeld door Vo-
Voh er uit SimPelveld.
arw'fs, Beheer is opgezet dooryotheker drs J.M. Voncken, die
mit eJ m de Publiciteit kwam

et door hem ontwikkelde pro-
dmma's ter bewaking van de
eoicatie van patiënten. Zijn

inrW!?_? tïserinësactiviteiten *4)n
a__Tu s ondergebracht in een
nenTbedr"Jf. dat vier vaste werk-teers in dienst heeft en zich
h*; zig houdt met het maken, be-
stand en onderhouden van be-
heiH voor de gehele gezond-
kin Szorg en medicatiebewa-, ngsprogramma's voor apothe-kers en artsen.

Communicatie Systeem, Door-
dacht Droog, is erop gericht de
beste oplossing te vinden voor
de patiënten. Het systeem is ont-
wikkeld door Brocacef en de ge-
bruikersgroep Meditheek en
wordt gesteund door apothekers,
ziekenfondsen, huisartsen en pa-
tiënten, onder meer verenigd in
de Stichting Incontinentie Ne-
derland en deLandelijke Vereni-
ging Incontinenten. Apothekers
en apotheekhoudende huisart-
sen beschikken inmiddels over
het informatiemateriaal van
Doordacht Droog.

Behalve gegevens over verband
en incontinentieartikelen biedt
de Bever informatiebank ook in-
formatie over stoma-artikelen,
verpakkingsmaterialen en hulp-
middelen bij medicijnen. In de
toekomst wil Vobes Beheer het
bestand uitbreiden met andere
paramedische gegevens, zoals
bijvoorbeeld homeopathische
middelen.

In Nederland zijn meer dan een
half miljoen mensen die last heb-
ben van incontinentie, het onge-
wild verliezen van urine. Bij cir-
ca 150.000 mensen kunnen de
problemen door therapie, medi-
catie of operatie worden verhol-
pen. Anderen zitten levenslang
aan deze lastige kwaal vast. Ge-
hinderd door schaamte blijven
sommigen tobben met handdoe-
ken of damesverband, maar het
beste is natuurlijk om een goede
oplossing voor het probleem te
zoeken.

Oplossing
Het Brocacef Incontinentie Door middel van een vragenlijst

verzamelt de apotheker informa-
tie over de mate van incontinen-
tie en de medicatie. De patiënt
zelf houdt een 'vochtbalans' bij,
een lijstje met vochtinname en
toiletbezoek. Op basis daarvan
kan de apotheker vaststellen hoe
ernstig het probleem is en wat
het meest geschikte verband is.
In Simpelveld wordt op dit mo-
ment een experimenteel inconti-
nentiespreekuur opgezet door
apotheek Simpelveld en het
Groene Kruis. Daar zal men
mensen met incontinentiepro-
blemen advies geven met behulp
van het Brocacef Incontinentie
Communicatie Systeem.
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125.000
spaarlampen

verkocht
HEERLEN - Tijdens de spaarlam-
penactie in Limburg zijn ongeveer
125.000 energiezuinige lampen ver-
kocht. Alhoewel het streefcijfer
150.000 was, zijn de organisatoren
'dik tevreden' met dit resultaat.
Limburg loopt hiermee in de pas
met andere provincies, waar eerder
soortgelijke acties gehouden wer-
den.
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rechtbankpresident mr. M. van
Grinten meermalen. „Nee", ze'
G. steeds. „Ik was er alleen maai
mee dat ik er zoveel mee kon ver
nen, meer niet".

Moeizame berechting van verdachten 'grootste goudsmokkelzaak '

Vijf jaar geëist voor
Luxemburgse goudsmokkel

Rotterdamse rechtbank aangehou
den.

De G. zegt, hoewel hij al meer
tien jaar in de goudhandel zit,
niet geweten te hebben dat Lu*
burg het O-tarief hanteert voor'
en verkoop van goud. Waarmee
en later zijn verdediger mr. M. "kowickz sr., zo veel wilde zeg
dat hij niet opzettelijk goud had
heeld (opzetheling) en zelfs niet
kunnen weten dat hij heelde
veel minder zware 'schuldhelinJ

Van onze correspondent
ROTTERDAM - De Nederlandse
justitie heeft de grootste moeite om
de verdachten in wat zij zelf noemt
„de grootste goüdsmokkel ooit ont-
dekt", bestraft te krijgen. De Rotter-
damse rechtbank behandelde giste-
ren pas de derde in een hele reeks
uit vóór 1988 daterende strafzaken,
die tegen de 31-jarige Amsterdamse
goudhandelaar J. de G. Deze koop-
man zou een van de laatste radertjes
geweest zijn in een 'goudsmokkel-
lijn' die vanuit Luxemburg via Lim-
burg naar de Nederlandse Midden-
stands Bank in Amsterdam zou
hebben gelopen. Officier van justi-
tie mr. H.W. Samson-Geerlings eiste
vijfjaar gevangenisstraf tegen De G.
en 500.000 gulden boete.

Samson-Geerlings is de Nederland-
se Staat (ofte wel de fiscus) op deze
wijze in totaal 34 miljoen gulden aan
btw onthouden. De Limburgers
brachten hun smokkelgoud niet di-
rect aan de man. Ze werkten via een
aantal BV-tjes, van kennissen-van-
kennissen die toch al in de goud- en
zilverhandel zaten. Per schakel
moet zo rond de 300 gulden per kilo
goud zijn verdiend.

waarde daarvan lag indertijd hoger
dan de muntprijs. Handel in sloop-
goud volgde. Toen een oude zaken-
relatie van De G., ene J. den M., ver-
telde dat hij aan goedkope baren
fijn goud kon komen, stapte De G.
ook daarin. De M. had een kennis,
C.R., die de ladingen goud zou leve-
ren.

Behalve allerlei andere tussenper-
sonen moeten ook drieex-employés
van de NMB in .Amsterdam nog
worden vervolgd. Verder hebben
verdachten namen genoemd van
'personen op de achtergrond', die
de justitie nog niet heeft kunnen
achterhalen.

In juni dit jaar werd in Rotterdam
de eerste verdachte, L.R. uit Ur-
mond in Limburg, veroordeeld tot
30 maanden gevangenisstraf, waar-
van zes maanden voorwaardelijk,
plus -100.000 gulden boete. Hij
moest bovendien 950.000 gulden
aan onrechtmatig genoten voordeel
afdragen.

De laatste in de lijn was volgens de
aanklacht J. de G., die de baren
goud uiteindelijk met vette winst
aan de NMB verkocht. Hij kon het
edelmetaal toch nog zó goedkoop
bij deze bank aanbieden, dat hij er
een graag geziene leverancier werd.

Afgesproken werd dat de facturen
van het door R. te leveren goud op
naam zouden worden gezet van het
bedrijfvan Den M., Statice BV. Ver-
dachte De G. zegt dat hij zonder
meer aannam dat het daarmee wel
goed zat. Den R. vertrouwde hij en
een partner van deze vertrouweling
dus ook.

Maar dat maakte De G. de off'
van justitie niet wijs. Volgens 'was hij zo goed ingevoerd in
goudmarkt en is het nul-tariö
Luxemburg van een zo algen»
bekendheid, dat hij had moeten'
ten dat het bij de transacties md
ging om het ontduiken van bttf'
vond dezeverdachte zelfs een mi
tiefnemer, die de staat van zevei]
eenhalf miljoen gulden aan btw
beroofd, en eiste daarom de vijf)
cel en de half miljoen gulden bd

Maar volgens hemzelf waren het
niet de lageprijzen maar zijn hechte
vertrouwensband met de mensen
van de NMB die hem daar zon grote
klandizie bezorgden.

De smokkel zelf was nogal eenvou-
dig in zn werk gegaan. De goudprijs
is per uur, of per dag, in principe
overal ter wereld gelijk: zo rond de
26.000 gulden per kilo. Maar Lu-
xemburg heft geen btw (omzetbe-
lasting) over de aankoop of het ver-
handelenvan goud. Dit in tegenstel-
ling tot Nederland, waar 6 procent
btw wordt geheven. Een groepje
Limburgers kocht daarom vele ki-
lo's goud in Luxemburg op en
bracht deze naar Nederland zonder
bij de grens de verplichte 6 procent
btw te betalen. Daarmee werd elke
kilo van hun goud ruim 1500 gulden
goedkoper dan overal elders in ons
land.

„Heeft u zich nooit afgevraagd waar
dat goud vandaan kwam", vroeg

Raadsman mr. Moskowicz sr. V Jq
het bewijs van de offciier tegen leG. zó mager, dat hij als vanzel' y
vrijspraak uitkwam. Uit het dos-
werd volgens hem nergens duj >0(
lijk dat De G. ook maarvan iets' ne
geweten dat niet in orde was. J ije
de NMB al niet doorhad dat het
smokkelgoud ging, hoe had K*
cliënt dat dan moeten weten"'
vroeg de advocaat zich af. De rC
bank doet vrijdag 29 december
spraak.

Justitie vindt het valsheid in ge-
schrifte dat De G. het goud van de
één en de bijbehorende facturen
van de ander kreeg. De G. zelf zegt
dat hij te goeder trouw was. Die on-
schuld zou ook hebben gegolden
voor de lage prijs die de verdachte
voor al het Luxemburgse goud
(minstens 3500 kilo) had betaald.

De G. was als jongen al postzegels
en munten gaan sparen en verko-
pen. Later waren hij en een paar
maatjes zilveren guldens en rijsk-
daalders gaan opsnorren: de smelt-Volgens officier van justitie mr

Tegen de volgendeverdachte, de 51-
-jarige M. van O. uit Nederhemert,
werd ook vijfjaar geëist. Maar deze
werd vrijgesproken van het via val-
se facturen mogelijk maken van de
smokkel. De vader van de jonge-
man uit Urmond, CR., wordt nog
steeds door de justitie gezocht. Een
andere hoofdverdachte, J.L. uit
Ridderkerk,, is pas weer gevangen
gezet nadat de justitie hem eerder
noodgedwongen had moeten vrijla-
ten. De zaken tegen vader en zoon S.
uit Limburg werden onlangs bij de

van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

BRUNSSUM - De postduivenbond. Phoen' d
heeft haar lid Hub Broekmans uit Brunssii' l)
voor tien jaar uitgesloten. Hij mag bovendo
geen bestuursfuncties meer bekleden. De Pho*.
nix heeft dit besloten omdat de duivenmell^'
met een klok heeft gespeeld waarin een haa*
onzichtbaar gaatje was geboord. Hierdoor kv"
nen de wijzers naar willekeur worden verzet. P
Brunssumse melker is de laatste jaren een valdebeste spelers van Limburg. Hij won onder a%
dere een auto en veel kopprijzen. Broekmans] I
tegen de beslissing bij de Nederlandse PostdU* I
yen Organisatie in beroep gegaan. Hij zegt va> 1
geen fraude te weten.

Toen Broekmans verleden jaar een auto wo"
werd zijn klok ter controle naar de firma Oorfl
ens in Breda gestuurd. Deze firma gaf de bor>m
te kennen dat er niets met de klok aan de haWl
was. Wel bleek dat hij was opgebouwd uit ofjT
derdelen van twee klokken. Dit seizoenwerd $ i
klok ook weer opgestuurd. Deze keer consW'
teerde de monteur in de klok een haast onzich1;
baar gaatje waardoor het mogelijk was de cyfel-i
te verzetten. De monteur waarschuwde &
Phoenix. j

\
Om de Brunssumer in de val te lokken kreeg <*' |monteur te horen dat Broekmans zijn certifica^'i
moest krijgen. De Brunssummer presteerde o? |
nieuw geweldig met zijn duiven. -tNa het openen van zijn klok na de wedvlucht ofc
Troyes werd echter een onrechtmatigheid in he \papier van de klok ontdekt. Dat duidt in dej
meeste gevallen op vals spel. Aan de klok ze");
werd niets vreemds ontdekt.
Maar na dit voorval nam Phoenix de bewust
klok in beslag en deelde Broekmans mee datW
speelde met een klok waarin een gaatje was é?
boord.

Hub Broekmans laat het hierbij echter niet zi''1ten. „Ze hebben niets bewezen. Bovendien he'r
ben ze de zaak wel degelijk uitgelokt. Toen <je
firma Oomens het gat ontdekte had, had &
Phoenix mij op de hoogte moeten stellen en rr>e
beslist niet verder moeten laten spelen met de
klok. Ik ben tegen de beslissing in hoger beroeP
gegaan bij de NPO en als ik daarverlies maak >*
er een civiele rechtszaak van. Want, de Phoen»*'
heeft geen enkel bewijs dat ik schuldig ben'

Phoenix sluit
duivenmelken
tien jaar uit

Broekmans zegt nooit wat te hebben afgewete1!
van het gat in de klok. Hij wist wel dat de klok <f14 jaar oud was en van twee in elkaar was geit
Phoenix-fanaten beweren dat sinds de BrunsS 11'
mer met een andere klok heeft moeten spele |
niet meer heeft uitgeblonken.

Consumentenbond
niet onder indruk

van Tandplan
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Consumentenbond is niet or>_
der de indrukvan Tandplan, het abonnement o"
de tandarts (zie LD van afgelopen week). &.
zwaar van de Consumentenbond is het tarie'

systeem. Dat varieert, afhankelijk van de to*
stand van het gebit van de patiënt, tussen 9 e
27,50 gulden per maand. Volgens de Consurnenj
tenbond hebben de Tandplan-tandartsen düe
financieel belang bij de indeling in tariefgr°
pen.

Na een vergelijking van de verschillende verz
keringsmogelijkneden is de Consumentenbon
trouwens tot de conclusie gekomen dat he
meestal goedkoper is zelf de tandarts te bèta1*
dan een particuliere verzekering af te sluiten- V
verzekeraars bieden doorgaans een aanvullen0

tandartsverzekering aan tegen een premie va
gemiddeld 250 gulden p.er jaar.

Bovendien worden techniekkosten, die veert \
procent uitmaken van de totale rekening vo
bruggen, kronen en kunstgebitten, niet v~.[j 'goed. Tandplan-patiënten zijn op jaarbasis 1
tot 330 gulden kwijt.

Wie, zoals voor acceptatie nodig is, een ëezot\ egebit heeft, zal dat bedrag niet gauw aan °tandarts uitgeven, aldus de Consumentenm3
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Ir Jo de Jonge (60) neemt afscheid van landbouwvoorlichting

'Ik heb hardstikke fijne
tijd in Limburg gehad'

door jan van lieshout
VERMOND - „Ik heb in Limburg een hard-
kke fijne tijd gehad. Ik ben nooit met te-
ftzin naar mijn werk gegaan, al zijn de laat-
* jaren tropenjaren geweest. Ik had in de

gekund, maar ik voel me nog fit genoeg
'or een nieuwe job".
Tt zegt in Roermond ir Jo de Jonge (60), de
ftsulent voor de dierlijke productie, die per
i&nuari 1990 zijn werkzaamheden in Lim-
lrg beëindigt en in het kader van de her-
"Ucturering van de Rijkslandbouwvoor-
htingsdienst per 1 januari 1990 projectlei-
r van het landelijke melkcelgetalprogram-

* wordt.

Op 1 februari 1961 was irDc Jon-
ge terug in Roermond. Met Diny
Eppink, een Gelderse van Duitse
komaf, vestigde hij zich in Bae-
xem, vervolgens in Heel. Uit het
huwelijk werden drie kinderen
geboren.

Met apostolische ijver predikte
de veeteeltconsulent de kunst-
matige inseminatie. „Onder de
oorlog was een Fries daarmee be-
gonnen. In Limburg stuitte KI
aanvankelijk op grote weerstan-
den. Pastoors vonden het maar
niks. Was het wel in overeen-
stemming met het katholieke ge-
loof, zo vroegen zij zich af. Toen
resultaten echter uitwezen dat de
melkproductie door KI aanzien-
lijk kon worden verhoogd, ver-
anderden velen van gedachte".

melk per 1 april 1984gequoteerd.
De melkveehouder, die boven
zijn quotum komt, moet een hef-
fing betalen. Deze zogenoemde
superheffing is zo groot dat de
boer er niets aan overhoudt.

Voorts werd per 1 januari 1987
een mestquotum vastgesteld en
werd het gebruik van mest bij
wet geregeld. De .nterimwet, die
de intensieve veehouderij een
halt toeriep, was de voorloper
van de Meststoffenwet en de Wet
op de Bodembescherming.
Als consulent voor de dierlijke
productie kreeg ir De Jonge de
volle laag op vergaderingen,
waar hij na de quotering van
melk en mest een heel ander
evangelie moest verkondigen.

„In plaats van achter de boer
stonden wij nu tegenover de
boer. Het is ons niet in dank afge-
nomen. De voorlichting werd
verguisd. Als voorlichter hebben
wij echter de opdracht om het
beleid van de minister naar de
boer toe te verwoorden. Dat we
in de tweede helft van de jaren 80
een heel andere boodschap
moesten uitdragen danin het be-
ginvan de jaren80 was onvermij-
delijk. De boeren zijn niet alleen
op de wereld. Ook hun kinderen
moeten nog kunnen boeren. Ik
ben de kritiek niet uit de weg ge-
gaan."

Vindingrijk
Overigens hebben de boeren
geen afwachtende houding aan-
genomen. Het is onvoorstelbaar,
hoe vindingrijk zij kunnen zijn.
Als paddestoelen rijzen de mest-
silo's uit de grond. Een silo van
700 m3kost toch gauw ’ 80.000-
-tot ’ 100.000,-.
Ook zijn velerlei activiteiten ont-
wikkeld om de ammoniakemis-
sie terug te dringen. Ik ben er
dan ook van overtuigd dat de
ammoniakemissie op het einde
van de jaren 90 met 70% van het
niveau van 1980 zal zijn terugge-
drongen".

Ter gelegenheid van zijn Lim-
burgse afscheid zal ir Jo de Jon-
ge op donderdag 28 december
van zes tot acht uur in het Ge-
meenschapshuis van Baexem re-
cipiëren.

Bij de reorganisatie van de Rijks-
landbouwvoorlichtingsdienst in
1969 werd ir De Jonge takinge-
nieur van het Consulentschap
voor de Rundveehouderij en Ak-
kerbouw. Als paddestoelen re-
zen de ligboxenstallen uit de
grond. Het kwam de gezondheid
van de dieren ten goede. Met de
uitbreiding van de melkveesta-
pel nam ook de melkproductie
fors toe. De absolute top werd in
1984 bereikt. Limburg telde toen
104.000 melkkoeien.

" Ir Jo de Jonge; „...Ik ben de kritiek niet uit de weg gegaan..."

verhoging
"Ybodmaatregel heeft het inmid-
\}h Valkenburg al 25 jaar uitge-
lat en. Omdat, inderdaad, het rijk
\\*n Pan 's geweest om toeris-
f^atsen een uitzonderingsposi-

geven in het uitkeringsbeleid.

bedrijven. Zo is het gekomen dat
ik in Wageningen veeteelt ben
gaan studeren.

Ik was net afgestudeerd, toen ik
op 15 oktober 1954 tot adjunct-
veeteeltconsulent in Limburg
werd benoemd. Ofschoon zo
groen nog als gras, werd ik advi-
seur of secretaris van velerlei
provinciale en regionale instel-
ïingen

een EG-maatregel
J°gen niet meer dan 400.000
Nkcellen per cm3 voorkomen",
y*t ir De Jonge toe. „Het is een
gestie van bedrijfshygiëne.
°ch voldoet een kwart van deJjelkveebedrijven in NederlandJ*t aan die norm. Daarin moeterandering komen. EG-subsi-
j*s zijn beschikbaar. Verder
*bben dezuivelcoöperaties hun
Medewerking toegezegd. Voor
J^'k, dieniet aan deEG-normen,°'doet, zal een lagere prijs wor-
*l uitbetaald".

iertig jaar heeft ir Jo de Jonge
,et veeteeltbeleid van de minis-

in Limburg mee helpen ge-
plte te geven. Inleidingen

hij met veel humor. Ook
en opperspreek-

"alineester op fokdagen of bij
?*Jldigingen van 100.000-liter-
.°eien wist hij het aangename
et het nuttige te verenigen.

Ceiten
Zo ook was ik secretaris van de
Provinciale Bond van Geitenfok-
verenigingen. De geit was in die
dagen de koe der armen. Om te-
veel inteelt te voorkomen moes-
ten bokken regelmatig worden
verplaatst. Het gebeurde per
taxi. Nooit zal ik de rit van Ven-
ray naar Heerlen vergeten. We
moesten bij een zekere Gielen
zijn. De mijnwerker zat ook in
het bestuur van de bond. Vol-
gens mij moet de taxi eenjaar na-
dien nog naar zijn bok hebben
gestonken. militaire dienst ging, moest ik de

auto dan ook inleveren".
Dc Jonge ook dc aankoopcom-
missies uit andere landen ont-
vangen. „Wij hadden kwaliteit in
huis. Om onze naam te houden
moesten dc varkens vóór vertrek
aan een laatste keuring worden
onderworpen.
Groot was dc consternatie, toen

Met twee M's was echter onvol-
doenderekening gehouden: met
de M van Markt en de M van Mi-
lieu.

Afgezwaaid werd de reserve-
wachtmeester der artillerie adju-
dant van ir Yme Kroes, de lande-
lijke consulent voor de varkens-
houderij. Als zodanig moest ir

Quota
Om van melkplassen en boter-
bergen af te komen, werd de

op het station in Den Bosch een
aantal varkens ontsnapte. Var-
kens voor Oostbloklanden gin-
gen via Schiphol. Russische
vrachtvliegtuigen haalden hen
op. Delegaties uit die landen wa-
ren steevast vergezeld van een
partijman die ijverig noteerde".

Op kosten van het ministerie
haalde ik mijn rijbewijs. De
Volkswagen-kever moest ik per-
soonlijk in Den Haag afhalen. Hij
mocht niet voor privé-doelein-
den worden gebruikt. Toen ik in

;e scheidende consulent werd
J 11929 in Grave geboren. „Uit
°lbloed Zeeuwse ouders",

hij eraan toe. „Ze kwamenal Kwadendamme, in de zak
è*l Zuid-Beveland. In de jaren
Remigreerden zcnaar het Land.atl Cuyk, waar mijn vader keur-
mester van vee en vlees was.et hem bezocht ik honderden

Logeergaslenbelasling in 25 jaar algemeen aanvaard

Vnoodmaatregel
van1964 bleek een blijvertje

door jan diederen Maar Breekpot vond dat geen
zwaarwegend argument.

commissie voor de financiën onder
leiding van wethouder Sjo Schur-
gers was het daar in meerderheid
mee eens. Maar wel meteen afschaf-
fen als er wel voldoende middelen
komen van het rijk, werd opge-
merkt om de tegenstanders een
beetje wind uit de zeilen te nemen.

Rotterdam, Utrecht, Eindhoven,
Groningen en Leeuwarden.
In elk geval kan gezegd worden dat
het Valkenburgse schaap een hele
kudde is geworden van 310 gemeen-
ten. Dat is inderdaad zowat de helft
op een totaal van bijna 700 gemeen-
ten.

J^ENBURG- Vrijdagavond 18
l^ber 1964: de gemeenteraad
'alkenburg-Houthem is bijeen

u^n besluit te nemen, dat nooit
Jr in een Nederlandse gemeen-

de orde is geweest. Burge-
?ter en wethouders van Neder-
ig bekendste toeristenplaats
jj 1 voor om een logeergastenbe-

in te voeren.

De meest fervente tegenstander was
Alfons Franssen, hotelier in een van
Valkenburgs gerenommeerdste ho-
tels, vicevoorzitter van de VVV en
voorzitter van Horecaf. „Waarom
moet Valkenburg de kat de bel aan-
binden," vroeg hij met haast over-
slaande stem. „Het bedrag is welis-
waar maar klein, maar betekent een
tol op de toekomst," sprak hij ver-
volgens profetisch.

■yoornemen was al enkele we-
pekend en ingeslagen als een
"althans bij de hoteliers en pen-
houders in Valkenburg. Maar
j"ij hun collega's elders in hetWant als een schaap over de
I 's, volgen er spoedig meer,

aar! Het ging weliswaar maar
l^en kwartje per gast per over-
ging, maarvan een kwartje is in

E* Wereld gauw vijftig cent ge-

Tekort
Hoe ging dat op die bewuste vrij-
dagavond in december van 1964 in
het rokerige raadszaaltje van het
oude stadhuis van Valkenburg,
waar pers en publiek slechts door
een openstaande schuifdeur een
glimp van de debatten kon opvan-
gen? Burgemeester Breekpot wees
op het tekort in de begroting 1965
van 275.042 gulden. Een heel bedrag
voor een gemeentevan 12.000 inwo-
ners in die tijd.

Waarschijnlijk om als collegelid
geen kleur te hoeven bekennen.
Voor stemden de wethouders Sjel
Heynens en Sjo Schurgers en de
raadsleden Wiel Spronk, Jef Boon,
Jan Spronck, Lou Pluymen, Kol
Janssen, Guus Franssen, Harry
Frijns en Theo Kloppenborg. Geen
van allen zit nog in de raad en op
Pluymen en Kloppenborg na zijn
alle raadsleden van toen overleden.

Geen kleur
Enfin, er kwam stemming. Behalve
Alfons Franssen en Daan Rooding
waren ook Martin Stevens, van ho-
tel Schaepkens, en Sjaak Bastings,
leverancier van vele hotels, tegen.
Wethouder Harie Swart, via zijn re-
latie met dancingPavillon ook hore-
caman, liet op de vergadering ver-
stek gaan.

„Invoering van een logeergastenbe-
lasting is de meest aangewezen weg
om dit tekort wat terug te brengen,
omdat de belasting wordt verkre-
gen van een categorie, die onmid-
dellijk profijt heeft van de vele ge-
meentelijke uitgaven in belang van
het toerisme," aldus Breekpot. Het
motief is in de loop der jaren niet
veranderd, toen verhogingen van
het tarief aan de orde waren.

Il

\ freca m Valkenburg verzette
Lel, maar was maar met een
(."^rheid in de raad vertegen-
tfigd. De VW Het Geuldal

merkwaardig genoeg begrip
iw °-e maatregel. Maar dat zal wel

i| ?*en hebben gehad met het feit
.burgemeester Frans Breekpot

K'Jkertijd president was van de
ta öe invoering van de logeer-
Cjjbelasting werd met verve
l hem verdedigd in de raad.
fy^kelijk was evenwel dat hij bijIt^ling benadrukte dat het om

ging. „Die on-
V^lijk zou vervallen als de rijks-
K"*id met een verfijningsuitke-
yOver de brug komt," aldus de

van Breekpot in die dagen.

De meeste gemeenten zitten op een
tarief tussen 35 en 70 cent. Alleen
Gulpen en Venlo behoren beide met
een tarief van een gulden tot de
duurdere gemeenten, evenals Val-
kenburg dat de laatste jaren in en-
kele stappen van 75 cent heeft ver-
hoogd naar ’ 1,85.

Burgemeester Breekpot liet de nes-
tor van de raad geduldig uitrazen.
Zon beetje als de begrijpende va-
der, die van tevoren had ingecalcu-
leerd dat iemand als hotelhouder
Franssen met zijn vertegenwoordi-
gende functies uiteraard tegenstan-
der moest zijn. Althans derol van de
verontwaardigde opposant moest
spelen.

Funske, zoals hij genoemd werd,
kreeg, begrijpelijkerwijs, steun van
Daan Rooding, eveneens hotelhou-
der. Hij vond dat het voorstel veel te
laat aan de orde kwam. Vele hotels
hadden al lang contracten afgeslo-
ten met reisbureaus en de spoorwe-
gen. Die contracten herzien was vol-
gens hem erg moeilijk. ;,Dus wor-
den de hoteliers de dupe en niet de
gast omdat de prijzen voor volgend
jaar al vast liggen," vond Rooding.

Maar Breekpot haastte zich om de
raad erop te wijzen dat het om een
noodmaatregel ging: „Omdat het
rijk geen maatregelen neemt de be-
narde positie van de gemeente Val-
kenburg-Houthem als gevolg van
het toerisme te verbeteren." De

Hoewel Valkenburg in die tijd veel
meer overnachtingen had, waren er
in 1963 maar precies 300.349 over-
nachtingen geteld van gasten die
langer dan een week verbleven. Op
ibasis daarvan werd een opbrengst'voor 1965 geraamd van 75.000 gul-

De logeergastenbelasting gold des-
tijds volgens artikel 277 letter m van
de gemeentewet alleen hotel- en
pensiongasten, die tenminste zeven
nachten aan een stuk in een en het-
zelfde hotel verbleven. Campings,
bivakboerderijen, zomerhuisjes en
appartementen vielen erbuiten.
Valkenburg zelf trok een leeftijd-
grens van zes jaar. " Drukte in Valkenburg.

25 jaar geleden werd
door de invoering van de
toeristenbelasting ge-
vreesd dat bezoekers het
beroemde stadje aan de
Geul zouden mijden. Een
vrees die onterecht bleek
te zijn. (Archieffoto's)

prijs. Dat kan aardig oplopen, bij-
voorbeeld in Amsterdam waar dat
percentage vijf procent bedraagt,"
aldusKruimel. In de Verenigde Sta-
ten heeft men ook dit systeem.
„Daar zijn bedragen van omgere-
kend tien tot vijftien gulden per gast
per nacht heel normaal. Ga maar na
als er percentages van 8 en 15 op de
logiesprijs worden gezet."

Flinke bron
De noodmaatregel van Valkenburg-
Houthem uit 1964 is in een kwart
eeuw tijd een wijdverbreide, alge-
meen aanvaarde belastingheffing
geworden. Voor veel gemeenten be-
tekent het een flinke bron van in-
komsten. Valkenburg aan de Geul
zelfzou de halfmiljoen die de toeris-
tenbelasting thans jaarlijks op-
brengt niet kunnen missen. Zelfs
niet als derijksoverheid nog tot een
verfijning zou besluiten, wat niet te
verwachten is.

den. Een 'slimmerik' wierp de vraag
op of gasten om de belasting te ont-
lopen niet bevoorbeeld vijf dagen in
het ene hotel gingen slapen en nog
twee in een ander. „Toch zeker niet
voor die paar kwartjes," veronder-
stelde Breekpot.

Vast bedrag
Verreweg de meeste gemeenten in
Nederland heffen de belasting op
dezelfde manier als Valkenburg:
een vast bedrag per gast per over-
nachting, al verschillen uiteraard de
tarieven. Den Haag is bijvoorbeeld
ook duur met een bedrag van ’ 2,30,
evenals Zeevang met ’ 1,50. De
meeste gemeenten zitten volgens
mr J.P.Kruimel, hoofd afdeling fis-
cale en bestuurlijke zaken bij het
ministerie van binnenlandse zaken,
op een tarief beneden de gulden.
„Maar sommige gemeenten hante-
ren een percentage van de logies-

In 1970 werd de wet gewijzigd. Een
nieuweartikel 276van de gemeente-
wet heeft de toeristenbelasting ver-
ruimd tot alle vormen van verblijf,
zowel 's nachts als overdag. Tegelij-
kertijd werd de zogenaamde 'ver-
makelijkhedenbelasting', zijnde
een toeslag op het entreekaartje van
bioscoop, dancing, dierentuin, voet-
balwedstrijd en wat dies meer zij,
afgeschaft. Het is vanaf dat moment
dat vele gemeentenin den landeeen
toeristenbelasting hebben inge-
voerd.
In Limburg hebben thans 43 ge-
meenten een toeristenbelasting,
waarvan er zes tevens een speciale
watertoeristenbelasting hanteren.
De tarieven variëren van twintig
cent per overnachting in Montfoort
tot een rijksdaalder in Maastricht.

tok«,j net Valkenburgse besluit van
C^ember 1964 heeft ook een
ty^baleffect gehad. Inmiddels
"^j half Nederland de belasting-
leg ingevoerd. Elk zichzelf res-
*lf rende gemeente, die maar een
"^R^ension binnen haar grenzen
"^'boorde de extra bron van in-kten aan. Alleen in plaatsen
\: gelden of nooit een toerist ver-
i» is de logeergastenbelasting,
jV^ds de wetswijziging toeris-
vr'asting heet, niet ingevoerd.

el: daarzijn toch steden bij als

Pt,jpartje is inderdaad al snel vijf-
geworden. En daarna is het

keren opnieuw
(tj°gd. Komend jaar bedraagt
ij Valkenburg aan de Geul al

en twee kwartjes en in
L*°mt daar nog eens vijfen der-l^tby.
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Divei

Zwanger?
Bel zodra u dat weet.

Gratis: 06-0228070 of:
045-420771

Doe mee,
om te helpen!

loor jonge masseuse, tota-
j ONTSPANNINGSMAS-
iAGE m. leuke gesprek en
ris) drankje. Eens geweest,
blijft komen. 045-353489.

/loto-Kado, de anders dan
ndere KADO-SHOP! Indu-
triestr. 21 Kerkrade-W.
45-425001

rsen
Gevr. DANSPARTNER voor
zilver, Ift. 30-40 jr. Br.o.nr.
B-3087 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Gebit gebroken? HOON-
HOUT, Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Klaar terwijl U wacht! Ook
tijdens feestdagen geopend
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.

Kunst en Antiek
Pracht BAROK bankstel als
nw. mcl. salontafel vpr.
’1.975,-. 045-323830.
Te k. Mechelse KAST en
eethoek ’ 1.500,-. Tel. 045-
-353648, na 18.00 uur.
Te koop SPIEGEL, ’ 500,-.
Tel. 043-633131.
Te koop ant. Franse I_AN-
TAARNKLOK met spille-
gang. Tel. 043-477453.

■*< IWINNENDE
STAATSLOTEN

2e TREKKING
DEC.'B9.

800eStaatsloterij, 2e trekking 18 december 1989.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon’10.000.000,-.

20 prijzen van ’ 50.000- op alle lotnummers 025799
20 prijzen van ’ 20.000,- op alle lotnummers 029802
20 prijzen van ’ 2.000,- op alle lotnummers 035962

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 3117
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindci|fers 900
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 871
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 857
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 118

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 36
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 98
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 50

200.000 prijzen van ’ 20- op alle eindcijfers 9

Zetfouten voorbehouden.

De uitslag van de derde trekking
wordt uitgezonden op TV. Kijk vanavond naar

Ned. 3, NOS, aanvang 20.20uur.
GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT.

r \

Geefgoud
als je van elkaar houdt

bour
Hoek Saroleastraat-Galeanstraai, HEERLEN ,

UW VERTROUWDE ADRES VOOR SIERAAD EN HORLOGE ■,
>. y

I|^_^^^S___i Buiten is het koud. Maar bij de Opel-B
' heerster nu een temperatuurt)e van een■

of28. Zwemkledingis dusgeen overbodig^H
|| Vooral alsu een duik neemt in het doorI

faffltf^^j _________S_W^^^^^^^^ _______■■___»' --v^_________!

WÈm^ÊÊmmiwÈ
NpP' : %^^WBBWiiHW!«S?wsl^: j*iAËOÊ^ JÉI ïiÈ Afgebeeld: Corsa City. Met als extra: wieldoppe^B

B strips en rechterbuïtenspiegel f JV/M
Urijdt al Corsa vanaf f I#»W^^B

■wf \ -j^iiß__^^^^^H^^Ha^^^*l^_.-iP-
____r_________r__lS^i|B|l ilsß __»F~ __________________l__l___M_i_^_____ffl____Bdfl_____HP^^l

..^a^^^^teMH_______i p*^ \^ ---. jjj

HEm_M___l___E_______________l BwWB9BMMWfIM*QBSSWWWWWwB^P^B-________________B^^^^sSH Afgebeeld:Kadett LS. Met als extra: lichtmetalenvU
achterspoiler en rechterbuiten- M *%^ A I
spiegel. Urijdt alKadett vanaf m ___L-fa*7-iPiH

__ yKk ____tff^^^_^^^^^^lSß''^^^H*'''l*'^N_>

Afgebeeld: Veetra GLS. Met als extra: lichtmetalen vM
Urijdt al Veetra f 3A A7B
uan_/ f >V."Ü#31
ratuurtje van zon 28 graden? TVek dan snel

■■ ■■■HflBH HHPIH^ÉfINÉHVfIMk _tf^ winterjas aan en koers naar de Opel- del
■Bl _^bI ______■■___■ I_______!l____B ___■ _______ _______ Dan kunt ude jaren negentig mooi beginl

%OmV CL ____■■■■ nCDDEIIV met_,-ndroomvakanfe I

ZITTEN ER IN 1990
sips i

;; IAIEER VVARAAPIES Bl| JS
T"^"'-V- ■■-" ■■'■ ■■■"'■■■ ■"■"■ ■"■■■■ ■■ ' ' !-■■■ '' " = ■■■■-■■'—I■-..-...__.. .■-■ll' ■■--■..--

_
-_ LJ — ' ' '" " Li_' "*"" _------------------------_^^^^^^^^^^^^^^"" i^

li z________i
DAAR STAAT DE WERELD

AdviesprijzeninclusiefBTW., exclusief afleveringskosten. Af General MotorsNederlandBV, Sliedrecht Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. VAN GENERAL MOTORS ACH^
Zes jaar garantie tegen doorroestenvan binnen uit Ook in Fleetsales & Leasing is Opel al jarenlangNo. 1. X

J-

■■ ■■-».■" «*_____RL.

J|» Èï mm ______________>

1 1 OPENINGSTIJDEf
NIEUW NIEUW <*>

KADOTIPS i JLWJI koopavonden

Korter of langer \£k trainingspakken 69.50 djnsdag tot 210°uuf

klpdina üW sportschoenen __."_ 1 3 é HH p donderdag tot 21.00 ui

Klaar terwijl u IBlt * !5Skken 990 Echt lederen herenschoen vrijdag tot 21 .oo uur
, Wm W"ww van Nederlands fabrikaat

wacht \\m "mï on normaaM39s° 70 50 —
*._.__-.- nu ook in

E
W

M
i^ tnwM ' HENDRIKS Aenorm assortiment CITTADn Enorme koliek .e: IQ7R ÜB—■

herenkostuums olllAriD ski-overalls, ochtendjassen üj-iü
■■,m__r______BM«"B _#*3P_J

195.00 '8cPte/ SS!! en TEJCXIEfc J^lflß
colberts 99.00 ongeiomofiijkTage prijzen, o.a! 9 gIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZENjX^
Dantalons 59.50 ski-overalls vanaf - _-^ HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. I parkeren
H ' I B JJU SIHARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. |_Jgrato'E_J "L____
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Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De stichting Ouderenwelzijn Brunssum is van-
daag de dag niet meer weg te denken uit het leven van honder-
den bejaarden en ouderen uit Brunssum.

GELEEN - Na een even slopen-
de als turbulente intercontinen-
tale toernee en uitgerekend te-
midden van de studio-opnamen
voor het tweede album, gaan de
vier jeugdige binken van Neder-
lands enige 'happy metal'-band
op zoek naar hun Limburgse
'roots'. Aan de voet van de jaren
negentig is de commercieel ge-
lauwerde en 'tv-genieke' rock-
groep met een dank zij sponsor
Philips snel gestegen internatio-
nale reputatie - na ruim een jaar
- weer eens te zien in deze con-
treien.

Op vrijdag 29 december staan
zanger Joss Mennen, gitarist
Gino Rerimassie, bassist Ron
Lieberton en drummer Ed Rokx
op de planken van de Geleense
Hanenhof. Volgens Zinatra-ma-
nager Bertus van Klaveren zal
dat gebeuren met een peperdure
'en dus perfecte turbo-geluidsin-
stallatie. Als voorprogramma
heeft de groep twee regionale
amateurbands gestrikt, de ATV-
bluesband en Icy Red, welke
laatste voorheen als Miep Miep
door het leven ging. Beide won-
nen al een keer het Undercover
Festival dat jaarlijks in Beek
wordt gehouden.

bioscopen
HEERLEN
Kl: Ghostbusters 2, dag. 14.30 16.30
5en 21 uur. Rivoli: Batman, dag. 14
The Abyss, dag. 16.15 en 20.15 uur.
'im: Dream Team, dag. 15 18.15 en
0 uur. H5: Theo en Thea en het te-
kaasimperium, dag. 14.30 18.45 en
Ouur. De Avonden, dag. 18.30en 21
di do ook 14 uur. K-9, dag. 18.30 en

Pur. di do ook 14 uur. Blind Fury,

" 14.15 19 en 21.15 uur. De Kassière,114 18.30 en 21 uur. Platvoet en zijn
"ndjes. Wo 14 en 15.30 uur. Jungle-
Ik, wo 14 en 15.30 uur. De Spiegel:
PÜy Viewing. vr t/m di 21 uur.
KERKRADE
wgrachttheater: Het rode koren-% wo 20 uur.
MAASTRICTH
M: Ghostbusters 2, ma t/m do 20.30

iok 14.30 uur. Sec no evil, hear
Pril, ma t/m do 21 uur, wo ook 14.30

■ Junglebook wo 14.30 uur. Sea of
i, ma t/m do 21 uur. The Abyss, ma
do 21 uur, wo ook 14.30 uur. Cine-
falace: Theo en Thea en de ontmas-
'ng van het tenenkaasimperium,
118.30en 21.15 uur, wo ook 14.30 uur.
Avonden, dag. 18.15en 21.15 uur. De

riière, dag. 21.15 uur. Indiana Jones
the last crusade, dag. 18.15 uur, wo
14.30 uur. Platvoet en zijn vriendjes,

14 en 15.30 uur. Lumière: Blueberry
L dag. 20 uur. Veronico Cruz, dag. 21
■ Another woman, dag. 22 uur.

GELEEN
fy: Ghostbusters 2, vr t/m do 20.30
{" Studio Anders:K-9, vr t/m do 20.30

SITTARD
*Urn: The Abyss, dag. 20.30 uur. In-
toa Jones and the last crusade, dag.
PO uur. Filmhuis Sittard: Family
Pving, wo 20.30 uur. Sirkel: Salaam
Pftbay, wo do 20.30 uur.
ECHT
ral-Microroyal: Sec no evil. hear no1, vr t/m di 20.30 uur. Indiana Jones
I the last crusade. vr t/m di 20.30 uur.

exposities
HEERLEN
"oburgse Volkssterrenwacht,
ftaapskooiweg 95. Van vuurpijl totPmteschip. Open di t/m vr en zo 13-17
jr, di en vr ook 19.30-22uur. Thermen-
"seum, Coriovallumstraat 9. Thermen
I badgebruiken in de Romijnse Tijd.
tl 7/1, open di t/m vr 10-17 uur, za, zo
feestdagen 14-17 uur. Stadsgalerij,

ödhuisplein 19. De zondeval, installa-
'van Edwin Janssen. T/m 4/2, open di
1vr 11-17 uur, za en zo 14-17uur. Wel-
Ijof. Aquarellen van Leny Spanjer en
pp Frankort. Open dag. 9-21 uur, za en
13-19 uur. Galerie de Nor, Geerstraat

!■ Expositie van Toine Dekkers. T/m1. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Srk van Frans Budé en Andries Soer.
H 14 1, open wo t/m zo 14-17 uur.
idsschouwburg. Werk van Toon

jfiers. Tm 28/1, open ma t/m vr 10-15f
HOENSBROEK

PN. Foto's van Rushaka Teekema.
Pi 15/1. open werkdagen 9-16 uur.
MB, Bongerd 13. Werk van I. Sormani.
Rl 29/12, open dag. 9-16 uur. Biblio-jeek. Foto's van Piet Craenen. T/m
fl. Expositie over Nienke van Hich-fc». T/m 31/12. Kasteel. Wintersalon
'89. Foto-expositie Bond van Beder-
fidse Amateur Fotografen. T/m 31/12.
Hogalerie 68. Foto's van Jean Paul
fhner. T/m 7/1, open ma t/m vr 10-12en
f-30-17 uur, za en zo 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
ÉOmal, Kerkberg 2. Werk van Henk
fi Amerom. T/m7/1, openwo, do, za en
113-17 uur. vr 13-20 uur.Raadhuis. Xe-
Phiek van Guul Jacobs, Hein Janssen,
pineke Kockelkorn en Marlies Noord-
fmp. T/m 21/12, open werkdagen 9-12
fr, ma ook 14-16 uur en do ook 14-19
h. Grand Theater, Kerkberg 4. Teke-Ingen van Don van der Weide. T/mP/12.F 'Vaart achter

speeltuin
in ’ Eikske

Van onze verslaggever

WDGRAAF - Nu de raad van
pidgraaf unaniem akkoord is ge-
pri met het collegevoorstel om de
Feltuinstichting het Eikhoorntje

** opstartsubsidie van 50.000 gul-
Ij toe te kennen, kan hoogstwaar-

nog deze winter met de
r^rbereidende werkzaamheden
Nart worden. In de wijk 't Eikske
'finen 1200 kinderen profiteren

de nieuwe speeltuin.

[eerder gaf de gemeente haar fiat'*r de lokatie, hoek Koelmoer -'Haexstraat - Honingmannstraat.
*Yens zijn al diverse speeltoestel-
f van de voormalige speeltuin
'Uradorp en een beheerdersonder-
trien beschikbaar.

* het aanleggen van sanitaire
wordt een 400 meter

tg hek geplaatst. Een flink deel
[*rvan wordt bekostigd door
°nsors en met de opbrengst van
Trtei acties. Verder doet het speel-
fjlbestuur een beroep op Jantje
*ton en Jongeren Bouwen voor
Ageren.
,

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging__ 045-739881

Kantoor Heerlen,
® 045-739284
Wim Dragstra,

045-710317
Emile Hollman,
S 045-422345
Hans Rooijakkers,
® 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-443316
Richard Willems,
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade,
*& 045-455506
Joos Philippens,. 'S 04455-2161

Kaarten voor het Hanenhof-con-
cert van Zinatra kosten op de di-
verse regionale voorverkoopa-
dressen ’ 12,50, aan de avond-
kassa betaal je een rijksdaalder
meer. De deuren van de Geleen-
se concertzaal gaan die avond
om 18.30 uur open.

Hun recente stormachtige bele-
venissen in Azië en vooral Zuid-
Amerika zullen Van Klaveren en " De happy metal-kids van Zinatra, in één adem van Montevideo via Hilversum naar Ge-

leen.

Stichting voorziet in uiterst dringende behoeften
Ouderenwelzijn Brunssum
niet meer weg te denken

Kerkradenaar
blijkt geen

woningdeler

Ouderen
Op woensdag 29 november hield de
Katholieke Bond van Ouderen in de
Brikke Oave van Brunssum een the-
madag over veranderingen in kerk
en maatschappij. De grote belang-
stelling van ruim 300 ouderen be-
wees dat de organisatoren hiermee
midden in de roos geschoten had-
den. Toch klonk er een ondertoon
van diepe teleurstelling en misken-
ning. Immers de vele genodigden
voor deze dag, burgerlijke overheid,
kerkelijke overheid, alsook provin-
ciale vertegenwoordigers op het ge-
bied van ouderenbeleid, schitterden
door afwezigheid.

Is het dan toch zo slecht gesteld mei
de emancipatie van ouderen, omdal
uit de afwezigheid van al die be-
leidsmakers niet bepaald interesse
spreekt?

Trouwens ook onze regionale pers
(zowel de schrijvende als de radio)
achtte de nieuwswaarde van een
dergelijke dag niet voldoende om
daar iemand naar toe te sturen. Er
waren immers alleen positieve za-
ken te melden en geen sensatie.
Nee, beste journalisten, dit was be-
slist geen beste beurt voor heel wat
abonnees, c.g. luisteraars. Of hebt U
in uw lezers- of luisteraarsbestand
de vijftigplussers al afgeschreven?
KERKADE J. Janssen,

Namens de KBO-werkgroep
Heerlen, Kerkrade, Brunssum.

hoog op de gebruikerslijst. De soos
wordt dagelijks door ongeveer 85
ouderen bezocht. De wijk-belbus,
die is bedoeld om ouderen te laten
deelnemen aan het (maatschappe-
lijk) verkeer en die routes aflegt
naar huisarts, ziekenhuis, markt,
verpleeghuis, tandarts en winkel-
centrum, vervoert per dag bijna
veertig mensen.

per persoon

Hoewel de financiële ruimte niet al-
tijd aanwezig is om tegemoet te ko-
men aan alle wensen en behoeften,
weet de stichting toch tal van oude-
ren en bejaarden uit een sociaal iso-
lement te halen of hen daarvoor te
behoeden. Dit terwijl het aantal
hoog-bejaarden in Brunssum de af-
gelopen twee jaar verdubbelde.

Achter de stichting staan inmiddels
meer dan 150 vrijwilligers, die zich
vrijwel dagelijks inzetten voor hun
oudere medemens. Deze vrijwilli-
gers houden voorzieningen in
stand, die de zelfredzaamheid èn
zelfstandigheid van ouderen en be-
jaarden bevorderen. Hierdoor is het
mogelijk dat oudere mensen langer
'op zichzelf kunnen blijven wonen,
zonder overgeleverd te worden aan
eenzaamheid.

De telefooncirkel, de maaltijdvoor-
ziening, de soos en de belbus zijn
overigens slechts vier van de vijf-
tien goedlopende projecten, die
door de stichtingop touw zijn gezett

Afscheid
Adjudant W. Coolen neemt per 1
januari 1990 afscheid van het
Kerkraadse politiekorps. Hij
maakt gebruik van de VUT-rege-
ling. Hij was onder andere 'bom-
verkenner', schietinstructeur
voor de reserve-politie en be-
heerder van de wapenkamer.
Vrijdag wordt hem van 16.30 tot
18.00 uur een receptie aangebo-
den in de restauratie van het
hoofdkantoor van de gemeente-
politie in Kerkrade.

Woningdelers met hogere woonkos-
ten dan de korting van 164 gulden,
die op de bijstandsuitkering wordt
toegepast voor het gezamenlijk hu-
ren van een huis, kunnen een toe-
slag van tachtig gulden op hun uit-
kering krijgen. In het geval van de
Kerkradenaar is er echter geen spra-
ke van een gezamenlijke huur om-
dat de man slechts een deel van de
woning, die eigendom van zijn
ouders is, huurt. Het feit dat de man
zegt per maand in totaal 500 gulden
huur en energiekosten aan zijn
ouders te betalen, doet hieraan niets
af.

Omdat het beroep zonder zitting
werd afgedaan, tekende de Kerkra-
denaar verzet aan bij de Raad van
State. In dat geval mag diegene, die
in beroep gaat, in Den Haag toelich-
ten waarom er toch een mondelinge
behandeling van de zaak nodig is.
De Kerkradenaar meende dat er in
de uitspraak onvoldoende werd in-
gegaan op zijn grief. De geschillen-
afdeling oordeelde dat zijn stand-
punt echter wel volledig werd weer-
gegeven. Om die reden werd het
verzet ongegrond verklaard.

DEN HAAG/KERKRADE - Een
Kerkradenaar met een bijstandsuit-
kering krijgt geen woonkostentoe-
slag van tachtig gulden per maand.
De afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State heeft
zijn verzoek niet gehonoreerd om-
dat er geen sprake is van een geza-
menlijke huur aangezien de Kerkra-
denaar in het eigen huis van zijn
ouders woont.

Het blijven voldoen aan behoeften-
/wensen en de groei van de activitei-
ten die gedragen worden door ge-
schoolde vrijwiliggers, vervaagt
overigens de grens tussen beroeps-
matig- en vrijwilligerswerk. De
stichting overweegt daarom bepaal-
de vrijwilligers een financiële tege-
moetkoming te geven.

Garage mag niet
gebouwd worden

Voorzieningen
Uit het recent verschenen jaarver-
slag (87/88) van de stichting blijkt
dat ouderen in Brunssum steeds va-
ker een beroep doen op stichtings-
voorzieningen als de telefooncirkel
en de maaltijdenvoorziening.
Zeker de telefooncirkel mag zich in
Brunssum verheugen in een grote
belangstelling. Volgens de opma-
kers van het jaarverslag is de Bruns-
sumse 'anti-depressielijn' met vijf
mensen per cirkel zelfs de grootste
in Limburg.

Van onze correspondent

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

13.00 en 22.00 uur welkom. Op 1 ja-
nuari wordt er van 13.00 tot 16.00
uur een nieuwjaarsreceptie gehou-
den.

Van onze verslaggever

singsverzoek van mevrouw Mans
door de voorzitter afgewezen. Toen
was het minder krijgen van daglicht
echter niet als bezwaar naar voren
gekomen. Bij latere berekeningen
bleek de gemeente een fout te heb-
ben gemaakt.

Naast de telefooncirkel en de maal-
tijdenvoorziening staat ook de soos

Ook de maaltijdenvoorziening
blijkt 'een gat in de ouderenmarkt'.
In 1988 steeg het gebruik van de
maaltijdenvoorziening met 26 pro-
cent. Veertien vrijwillers maakten
in 1988 gezamenlijk ruim 2000 uren
ten behoeve van de maaltijdver-
strekking.

W. Coolen

Na aanpassing van de bouwtekenin-
gen kreeg Maarschalkerweerd een
nieuwe vergunning. De voorzitter
meende echter dat nergens uit
bleek dat B en W alle belangen in de
nieuwe situatie goed tegen elkaar
afgewogen hebben.

DEN HAAG/KERKRADE
De voorzitter van de afdeling
rechtspraak van de Raad van
State heeft de bouwvergun-
ning voor een garage van A.
Maarschalkerweerd die aan de
Prins Bernhardstraat 19 in
Kerkrade woont, deze keer ge-
schorst. De buurvrouw, J.A.
Mans, niet de echtgenote van
de burgemeester overigens,
vroeg de voorzitter om schor-
sing omdat zij bang is veertig
procent minder daglicht in
haar woonkamer te krijgen.

" Dekerstman staat weer paraat voor de jeugd.
(Archieffoto)

Advents- en
kerstevenementen

Een halfjaar geleden was een schor-
uur brengt het Gemengd Koor
Landgraaf een kerstgroet.

HEERLEN - In de Adventstijd
worden door veel verenigingen
markten, concerten of speur-
tochten georganiseerd. Tot
Kerstmis worden al deze activi-
teiten in het kort vermeld.

Eygelshoven
Heemkundeclub
in Onderbanken

" In de aula van de Muziek-
school Brunssum wordt morgen
vanaf 19.30 uur een bijzondere
voorspeelavond gegeven door
leerlingen, docenten en buiten-
schoolse muziekvrienden. Don-
derdag is er om 19.00 uur een
openbare bijeenkomst van de
luistercursus. Op het programma
staat het Weihnachtsoratorium
van J.S. Bach. Belangstellenden
hebben donderdag vrije toegang
en kunnen vrijdag tegen geredu-
ceerde prijs mee naar een uitvoe-
ring van het Weihnachtsorato-
rium in de Stadsschouwburg.

" Het Groene Kruis begint op 15
jauari weer met een afslankcursus.
Deze wordt op dinsdag gegeven in
het wijkgebouw Koestraat 87. Deel-
nemers kunnen zich tijdens kan-
tooruren aanmelden via S 045-
-225588.

Hoensbroek
" Het B-orkest van de muziekvere-
niging Accordia kan nog nieuwe le-
den gebruiken. lederesn is vrijblij-
vend welkom op de reptitie, die op
woensdag van 19.00 tot 22.00 uur en
op zondag van 10.30 tot 13.00uur ge-
houden wordt in buurthuis Hagen-
rode, Meuserstraat Haanrade. Voor
informatie: Jo Dortans, _? 045-
-462545.

ONDERBANKEN - Na enkele
maanden voorbereiding heeft On-
derbanken nu zijn heemkundevere-
niging.

In datzelfde theater is donderdag
een kerstconcert met het ge-
mengd koor Don Bosco 0.1.v. Ger
Franken en met mezzo sopraan
Corinne Romijn, die uit Kerkra-
de afkomstig is, maar thans in
Amsterdam aan de Nederlandse
Opera verbonden is. Aanvang
20.00 uur, entree 7 gulden 50.

" Leerkrachten en ouders van
de Vrije School Zuid-Oost Lim-
burg geven donderdag om 20.00
uur in de Kleine Zaal van de
Stadsschouwburg in Heerlen
een opvoering van het Oberufer
Kerstspel. Entree vrije gave.

"De Zonnebloem Treebeek-
Brunssum houdt vrijdag vanaf
16.00 uur de kerstviering in In de
KAJ aan de Sterrestraat. Gehan-
dicapten en alleenstaanden uit
Treebeek kunnen zich nog aan-
melden bij de dames Dohmen,
S 251846 en Yntema, _? 217505.

Op vrijdag is er een 'concert voor
de kerst' door tenor Jan Kapma,
Remy Beckers aan de piano en
het koperkwartet van fanfare
Eendracht 0.1.v. Bert Dirks. Aan-
vang 20.00, de entree in het
Grand Theater kost ’7,50.

" In gemeenschapshuis 't
Pomphuuske in Vaesrade vindt
morgen om 14.00 uur een kerst-
viering voor ouderen plaats.

Heerlen
Een aantal inwoners uit de kernen
Jabeek, Bingelrade, Merkelbeek en
Schinveld heeft deze maand de ba-
sis gelegd voor de vereniging, die in
alle genoemde kernen actiefzal zijn." Het Grandtheater Landgraaf

te Waubach is vandaag vanaf
17.00 uur open. Op het program-
ma staan 'De denneboom ver-
telt', optredens van troubadour
Leo Huppertz en een film over
het Levend Kerstspel in Nieu-
wenhagen. Morgen zijn de
kleintjes van 14.00 tot 17.00 uur
welkom 'Rond de denneboom',
om 18.30 uur vertelt 'De denne-
boom' nog één keer en om 20.00

" De basisschool Kunrade voert
vanvavond om 18.30 uur in de
kerk van Kunrade de kerstmusi-
cal 'Het mooiste Kerstgeschenk'
op. Donderdag geven de kinde-
ren een voorstelling in het Kun-
derhoës voor De Zonnebloem.

De club zal zich onder de naam de
'Veersjprunk' onder andere bezig
gaan houden met dialectbehoud, ar-
cheologie, archivering en inventari-
sering van alles wat in Onderban-
ken met heemkunde te maken
heeft. De 'Veersjprunk' zal zich be-
gin maart aan de buitenwacht pre-
senteren.

Kerkrade vanaf 19.00 uur een
kerstavond in het verenigingslo-
kaal aan de St. Pieterstraat 3 in
Chevremont. Ook familileden of
kennissen van leden zijn wel-
kom.

" De Blindensociëteit De Vrien-
denkring houdt vandaag in

" Met ingang van 1 januari is het
correspondentie-adres van de Dis-
trictsvereniging Het Groene Kruis
Oostelijk Zuid-Limburg gewijzigd
in Postbus 2690, 6401 DD Heerlen.

0 Het Open Huis, Gasthuisstraat
19, is op 24 december en op oude-
jaarsavond gewoon open. Op Eerste
Kerstdag kan men er niet terecht en
op 26 december is iedereen tussen

"In het Ontmoetingscentrum
wordt vandaag een boete- en kerst-
viering gehouden voor alleouderen
invaliden, zieken en alleenstaanden
De organisatie is in handen van dt
Stichting Ouderenwelzijn, de oude
renverenigingen en De Zonne-
bloem.

Bingelrade
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Van onze verslaggever

Na wilde avonturen in Zuid-Amerika eenmalig concert in Geleen
Zinatra voor even in rustiger vaarwater Brunssum-Noord

Met stijgende verbazing heb ik gele-
zen hoe uw verslaggever schrijft
over de flatwijk Brunssum-Noord
en zijn bewoners. Alles wat er opge-
noemd word*t zoals druggebruik,
diefstal, vandalisme en hondepoep
is in heel Brunssum in dezelfde
mate aanwezig. Ik woon sinds an-
derhalf jaar in Brunssum-Noord.
Hier durf ik rustig 's avonds om
twaalf uur thuis te komen of mijn
hondje uit te laten. Dit was niet mo-
gelijk in de zogenaamde 'betere'
wijk waar ik eerder woonde.

zijn manschappen niet licht ver-
geten. „Dat waren inderdaad on-
voorstelbare taferelen. In Neder-
land alleen te vergelijken met het
uitzinnige onthaal van The Beat-
les en The Stones in de jaren zes-
tig. Zo moesten we onaangekon-
digd een promotie-optreden
doen in Montevideo, de hoofd-
stad van Uruguay. Geloof het of
niet, maar we stonden daar op
een plein midden in de stad wél
voor een dikke50.000 jongerente
spelen. Die nota bene onze hits
uit volle borst meebrulden. Na
afloop moesten we in gepantser-
de auto's worden orftzet..," ver-
telt de manager van Limburgs
meest gewilde popexport-pro-
duct van dit moment.

Ook de slotconclusie dat de 'blok-
kendozen' in Noord veraf blijven
van de huidige wooneisen, komt
weer messcherp over. Is uw verslag-
gever wel ooit in zon flat geweest?
Wanneer hij zich daar de moeite toe
zou getroosten, dan zou hij zien dat
ze wel degelijk aan de huidige
wooneisen voldoen.

En tot slot de laatste zin van uw ver-
slag, waarschijnlijk bedoeld als de
uiteindelijke doodtrap. In een keu-
rig verpakte zin wordt de gemeente
Brunssum, woningbouwvereni-
ging, Humaniplan en vooral ons be-
woners verteld: 'Hou maar op, want
onkruid is niet te verdelgen.
BRUNSSUM G. Posthuma-Dresme

Overigens gaat Zinatra vrijwel
onmiddellijk na het verschijnen
van de nieuweLP/CD - een pro-
ductie van de in internationale
hardrock-kringen zeer gewilde
ex-Maastrichtenaar Erwin Mus-
per - opnieuw op (live-)toernee
door Zuid-Amerika en later ook
Thailand.

Toernee

klein journaal
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Onder
curatele stelling

Rekestnr.: 508/1989.
Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond van 14 de-
cember 1989 is onder cura-
tele gesteld: Maria Elisa-
beth Beckers, geboren te
Montfort op 13 april 1913,
verblijvende in Huize St-
Anna te Heel, met benoe-
ming van Clara Philippina
Elisabeth Beckers, wonen-
de te 6131 HA Sittard,
Paardestraat 29,*tot cura-
trice en met benoeming
van Maria Magdalena Bec-
kers, wonende te 6088 CJ
Roggel, Burg. Mertens-
straat 59, tot toeziend cura-
trice.
Procureur aanvrager:
mr. Th.J.J. Dierichs.
Rekstnr.: 537/1989.
Bij beschikking van deAr-
rondissementsrechtbank
te Roermond van 14 de-
cember 1989 is onder cura-
tele gesteld: Johannes An-
tonius Dassen, geboren te
Heerlen op 8 oktober 1964,
verblijvende in de Stich-
ting Pepijnklinieken te
Echt, Pepinusweg 8, met
benoeming van Joseph
Dassen, wonende te 6171
SN Stem, Salmansleen 23,
tot curator en met benoe-
ming van Maria Petronella
van der Laan, wonende te
6171 SM Stem, Salmans-
leen 14, tot toeziend cura-
trice.
Procureur aanvrager:
mr. W.A.M.J. Schoolmees-
ters.

Goed
nieuwsover
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon 70%.

Blijfdus geven.

Gemakkelijk, diskreet en snel!
Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60» 42x

3.000,- - - 71,- 92,-
-6.000- - 120,- 136,- 179,-

-12.000- 195,- 234,- 266,- 351,-
-18.000- 292,- 351,- 400,- 526,-
-24.000- 389,- 468,- 533,- 702,-
-36.000- 584,- 703,- 800,- 1053,-
-50.000- 781,- 976,- 1111,- 1463,-
-enz.
Elk bedrag tot ’.100.000,- en andere looptijd mogelijk,

looptijd 96 mnd. geldtbij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.

'GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Kraditl- p-mnd tfLranlt Ator.
bukta Ind. i-_.lt tm iw toont

5.000,- 100,- 13,8% 72
11.000,- 220,- 13,1% 71
20.000,- 400,- 12,8% 71
30.000,- 600,- 12,8% 71
50.000.- 1000.- 12,6% 70

HUISBEZITTERS
EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTIJD IN
BEDRAG MAANDEN

1ehyp. 2» en 3e hypoth.
360 x 240 x 180 x 120 x

10.000,- 73,- 112,- 122,- 145,-
-15.000- 110,- 168,- 183,- 218,-
-25.000- 183,- 281,- 305,- 363,-
-40.000- 293,- 450,- 489,- 582,-
-75.000- 550,- 844,- 917,- 1091,-
M_
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 7,9%. 2e en 3e hyp, en pers.
leningen vanaf 11,39%. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
van aflossen mogelijk. Vraag INFO.
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Epilepsie? Zet jezelfniet buitenspel \
I-m*.

epilepsie. Is dat ook bij u deel van het JcXv"
leven? Praat mee. De Epilepsie Vereni- Voor alle informatie: EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND
ging Nederland bestaat 10 jaar. Zij is (030) 52.35.78. Of r\ r\^ f\^
een belangenvereniging van en voor schrijf: postbus 9587, /"*V^
mensen met epilepsie. En organiseert 3506 GN Utrecht. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ- A
I

(advertentie)

50% KORTING
voor FINPAK gebruikers
Geachte FINPAK gebruiker,
Wij, de GROTE BEER dealers in Limburg, bieden u een alternatief. Stap nu over naar
een perfekte automatisering met GROTE BEER. Met ons en GROTE BEER is de continuïteit
van uw automatisering optimaal gewaarborgd.

-10 jaarervaring in het Midden- en Wanneer u voor 1 februari beslist om
Kleinbedrijf over te stappen naar GROTE BEER doen

-Meer dan 21.000 GROTE BEER wij u bij inruil van FINPAK de
Sterprogramma's verkocht volgende aanbieding:

-Meer dan 7.500 bedrijven werken met
GROTE BEER

-GROTE BEER is lid van de COSSO, -Gratis conversie van FINPAK naar
waarborg voor kwaliteit en degelijkheid GROTE BEER

-Specialist in administratieve -50% korting op de GROTE BEER
automatisering Sterprogramma's van uw keuze

-Uitstekende ondersteuning -Gratis 1 dag opleiding bij GROTE BEER

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks met ons kontakt opnemen. U kunt ook de
bon invullen en opsturen. Wij zorgen dan dat u alle informatie krijgt.

. 1
De Limburgse GROTEBEER dealers: ! Stuur deze bon op naar deLimburgse GROTE BEER dealers, |Jantwoordnummer 1152,6200 VB Maastricht.

'Een postzegel is niet nodig.

COSMOS Computerservice BV, | Ja ik ben op zoek naar een alternatief:
In de Cramer 8, 6411 RS Heerlen, 045-741222 I□ Bel mij voor een afspraak D Stuur mij meer informatie
Burotronic Nederland BV,
Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal, 045-752469 J Bedrijfsnaam: ." j
Reken Centrum Limburg BV, jKontaktpersoon: m/v |

Steenbergstraat 5,6465 AB Kerkrade, 045-424040 j Adres: I
JennissenConsultancy BV, | Postkode/Plaats: j
St. Hubertuslaan 25, 6211 XC Maastricht, 043-256364 | Telefoon:
WintzaElektronica BV, I Aanwezige pakketten: j
Roermondsestraat 66, 5912 AL Venlo, 077-540005 j. J.*|
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Limburgs Dagblad sport Marcel Liesdek roeit zich door Studio Sport 'gepakt'

Treffer John Clayton
zorgt voor nawerking

door fred sochacki

Dinsdag 19 december 198921

SITTARD - Verontwaardi-
ging en vreugde gingen giste-
ren hand in hand in De Baan-
dert. Verontwaardiging bij
Marcel Liesdek over de storm
die los gebarsten is na de tv-
beelden van de wedstrijd Vo-
lendam-Fortuna Sittard;
vreugde bij John Clayton die
zijn rentree bekroonde met de
gelijkmakendetreffer. De laat-
ste keer dat Clayton in compe-
titieverband scoorde was ook
al tegen Volendam, bijna ne-
gen maanden geleden.

„Everything allright", meldde John
Clayton, nadat hij de stijfheid uit de
benen had gelopen. „Ik voel me ge-
pakt", verwoordde Marcel Liesdek
het ongenoegen dat hij nog steeds
proefde, daags na de Studio Sport-
beelden en de uitspraken van pro-
grammapresentator Kees Jansma.
„Jansma zei o.a. dat Studio Sport
niet voor rechter wilde spelen. Met
die suggestieve opmerking probeer-
de hij me wel te veroordelen. En dat
neem ik hem hoogst kwalijk. Die
beelden en de daarop aangetekende
cirkeltjes zijn het hele land door ge-
gaan. Ik heb niemand geslagen.
Steltenpool is een diefen Jansma de
heler".

Realist
Marcel Liesdek is realist genoeg er
vanuit te gaan dat de beelden
schreeuwen om een reactie. „Als die
komt, bijvoorbeeld van de tucht-
commissie, dan zal de ware toe-
dracht wel naar voren komen. Ik
ben benieuwd naar hetgeen collega
Steltenpool te zeggen heeft. Als het
tenminste tot een vervolg komt". De
tuchtcommissie wacht vooralsnog
met actie. Woordvoerder De Min:
„In eerste instantie gaan we af op de
bevindingen van het arbitrale trio
en de waarnemer. De rapportage
daarover verwachten we dinsdag
(vandaag -red.) of woensdag op het
bondsbureau. Mocht er geen mel-
ding van het incident worden ge-
maakt, dan kan aan de hand van tv-
beelden alsnog worden besloten tot
sancties over te gaan. Maar op dit
moment is er dus eigenlijk niets te
melden".

Liesdeks vreugdesprong met gebal-
de vuist was het gevolg van John
Claytons treffer. En dat terwijl de
officiële speeltijd al lang verstreken
was. „Op zon moment valt er een
last van je af', geniet Clayton nog
na. „Maandenlang heb ik in de mi-
sère gezeten. De laatste weken trad
verbetering op. Ik had geen last
meer van mijn voet en kon in het re-
serveteam drie wedstrijden spelen.
Afgelopen vrijdag besliste de trai-
ner dat ik moest spelen".

Laag tempo
Han Berger was er vanuit gegaan
datJohn Clayton na een uur 'op' zou
zijn. „Ik had daareigenlijk ookreke-
ning mee gehouden. Mijn conditio-
nele achterstand is niet te overbrug-
genin nog geen drieweken training.
De wedstrijd werd echter in zon
laag tempo gespeeld dat ik het einde
kon halen. Sterker nog ook de mi-
nuten die de scheidsrechter er aan
plakte. Gelukkig maar. Op die ma-
nier kon ik dat voor Fortuna en
vooral voor mij zo belangrijke doel-
punt scpren".

sportkort

" HEERLEN - Tijdens de voorron-
de van het Interpolis-bridgetoer-
nooi in het gemeenschapshuis 'Cau-
merbron' in Heerlerbaan hebben
zich acht paren voor de achtste fina-
les gekwalificeerd: Dabekousen-
Muller; Crombag-Franck; Diede-
ren-Mous; echtpaar Habets: dames
Houben-Muller; Crapels-Huijnen;
mevr. De Jong-Houben en Boer-
Zinken. Deze achtste finales wor-
den in Sittard gehouden.

" ZEIST - Emmen is duur uit met
de aankoop van Jan de Jonge. De
eerste divisieclubmoet voor de aan-
valler van Heerenveen 196.140 gul-
den betalen. De twee clubs lagen in
de clinch over de transfersom. Em-
men wilde niet meer dan 150.000
gulden overmaken aan Heerenveen.
De Friese club nam er geen genoe-
gen mee. Het eiste 204.000 gulden.
De commissie bindend advies van
de KNVB moest uitspraak doen.
Het hoorde beide clubs op 16 no-
vember en deed gisteren uitspraak.
De Jonge kost Emmen 196.140 gul-
den.

Laazaronikan rekenen
op al zijn sterren

speelden toen tegen Portugal en wa
ren ook niet compleet. Dat is voet
bal."
Hij acht Nederland sterk genoeg
toch een aardige ploeg op te stellen
„Als Van Basten niet meedoet, is
een ander goed. Als Koeman er niet
is, neemt een ander het over."

'Kerstcadeautje' van
Reker voor Groenendijk

Olympiërs
verdringen
Jong Oranje

ZEIST - De technische leiding
van de KNVB staat ten aanzien
van Jong Oranje voor een dilem-
ma. De wereldvoetbalbond (FI-
FA) heeft in overleg met het In-
ternationale Olympische Comité
(IOC) besloten, dat de landen die
tijdens de Europese titelstrijd
voor jeugdteams (spelers onder
21 jaar) in 1991 bij de eerste vier
eindigen, zich rechtstreeks kwa-
lificeren voor de Olympische
Spelen van Barcelona in 1992.
Nummer vijf krijgt een herkan-
sing. Voor de eerste keer in de
Olympische historie zullen in de
Catalaanse hoofdstad landen-

teams met spelers tot 23 jaar om
de titel strijden.
De nieuwe kwalificatie-regels
hebben gevolgen voor de samen-
stelling van Jong Oranje en het
Olympisch elftal. Bondscoach
Jan Rab, verantwoordelijk voor
beide ploegen, erkende dat het
Olympisch elftal de komende_a-
ren de hoogste prioriteit krijgt.
„Als we er in Barcelona bij willen
zijn, zullen we tijdens de Europe-
se titelstrijd goed moeten preste-
ren", stelde Rab. „Aan de andere
kant moeten we rekening hou-
den met de leeftijdsgrens. Spe-
lers van 20, 21 jaar die op dit mo-
ment in aanmerking komen voor
Jong Oranje zijn in 1992 te oud
om aan de Olympische Spelen te
mogen deelnemen. Zij zullen het
komende jaar sneller naar het
Bondselftal worden overgehe-
veld. We moeten een weloverwo-
gen keuze maken."

- „Vitesse?", denktBraziliaanse bondscoach Sebas-
JjLazaroni hardop, „nooit van ge-
u?r(i'" Lazaroni landde gisteren
J een aantal van zijn spelers op
3'Phol en was verrast. „Latuheru,
il^elke plaats speelt die?"Lazaro-
Jjeef't nog twee dagen de tijd, omJ1te verdiepen in de nieuwe spe-
? Van Oranje, dat bijna een heel
?*J vanwege blessures en ver-entingen bij de clubs zag afha-?■ Morgen is de KNVB-jubileu-

/ .^terland Nederland - Brazilië in, iKuip. „Ik heb af en toe telefo-rh contact met Romario. De ko-elde twee dagen kunnen we inJf,hotel bijpraten over het Neder-
Jlse voetbal."
U^ario verloor met PSV voor de
/^Petitie van Vitesse (0-1) en weet

1 Wat te vertellen over Sturing,
en Laamers, de nieuwe

Voor de 39-jarige La-
Jjli, goed in het pak, was het een
passing te horen dat de tegen-

-Ider een hoop vaste krachten
Ijj?'- Geen teleurstelling. „Het isJl probleem niet. Wij bereiden
«_°P onze manier voor op de we-JJbeker."
"v^roni is lyrisch over Ronald
l^ttian, de blonde jongen die zo
IjJ* kan schieten. „Speelt hij
& "", is de coach verbaasd. „Oh,

J heeft vakantie." Over de Milane-
o »Waarom zouden zij niet mee-
F"*?", loopt hij op de zaken voor-
tdn -.De wedstrijd in Tokyo was
IL ag. Italië speelt toch ook tegen
£gentinië."
L *ijn onbekende problemen voorfl»Braziliaan, die een beroep kan
(v; 1*1 op vrijwel al zijn sterren. Van
Aj;eca tot Mozer, van Bebeto tot
j^^ao. Lazaroni wil niet te diep in-ïj^ji op het personele welen vooral
(^ van collega Libregts. „In aprilV^nd onze bond 75 jaar. We

Le Mond
sportman

Van het jaar
\\i tIJS - Wielrenner Greg Le
\ u is door °"e sportjournalisten
"ta het Franse persbureau AFP ge-6ri tot sportman van het jaar. Deerikaanse professional won dit
dg °en zowel deTour de Franco als
H r'Jd om het wereldkampioen-
"V^P op de weg. Tennisser Boris
üt|^er (BRD) werd tweede, voor de
Styf1Roger Kingdom (VS). De best

vrouw °P de ranglijst
SS-l de Zwitserse skister Vreni
Iv^eider. Ze werd zevende.

" „Wij bereiden ons op onze
manier op de wereldbeker
voor," zegt de Braziliaanse
bondscoach Lazaroni.

Berghuis
vervangt
Van Roov

- Bondscoach Thijs
*rlbregts heeft Frank Berg-

aan de sterk gehavende
electic van het Nederlandsj^tal toegevoegd. De 22-ja-Jge vleugelspits van Volen-am, gezegend met een flu-
elen traptechniek, ver-

hangt Frans van Rooy dieandaag in Antwerpen een
Peratie ondergaat aan zijn

, e lngreep vindt plaats op ver-oek van de clubleiding van FC

Antwerp. Van Rooy had liever
met de operatie gewacht tot na
zijn debuutwedstrijd van het Ne-
derlands elftal, maar zwichtte
voor de druk van zijnwerkgever.
Eerder bedankten Ronald Koe-
man vanwege zijn vakantie en
Henk Fraser en Pieter Huistra
vanwege blessures voor de uit-
nodiging van Libregts.

De selectie van Oranje voor de
jubileuminterland tegen Brazi-
lië,woensdag in deKuip, bestaat
nu uit achttien man. Libregts
gaat er nog steeds vanuit, dat
Van Basten en Rijkaard in Rot-
terdam minimaal één helft spe-
len. Het duo van AC Milan is
maandag uit Tokyo, waar zondag
de wereldbeker werd veroverd,
naar Parijs gevlogen. De KNVB
hoopt dat Van Basten en Rijk-
aard in de Franse hoofdstad op
het vliegtuig naar Amsterdam
zullen stappen, maar zeker daar-
van was men gisteravond in
Zeist niet.

Bouwfonds lachende derde
Koplopers sneuvelen

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

HEERLEN - In de zaalvoet-
balcompetitie in de landelijke
klasse zuid twee leed koploper
Canton Reiss/De Varenbeuk
gisteravond een 4-5 nederlaag
tegen Wierts. Omdat achter-
volger Sphinx met 4-0 van
Bastings verloor blijft De Va-
renbeuk wel nog aan de lei-
ding maar zag de ploeg uit
Heerlen het Geleense Bouw-
fonds tot op een punt naderen.
Bouwfonds won met 8-3 van
Bekkers Tectyl.

Een verrassende ontwikkeling dus
in die landelijke klasse. Varenbeuk
holde gisteravond steeds achter de
feiten aan al moet wel vermeld wor-
den dat de ploeg ontzettend veel
pech had. Maar liefst acht maal
kaatste een schot binnenkant paal
uit het Wierts-doel weer het veld in.
Bij Bastings tegen Sphinx stond het
bij rust nog 0-0. Bastings verdedig-
de zich manhaftig en Sphinx bleek
niet in staat een bres te slaan in die
goed georganiseerde verdediging.
Toen Richard Hermans twaalf mi-
nuten na rust er 1-0 van maakte,
moest Sphinx nog meer risico's
gaan nemen. Marco Loontjens,
JohnBreemer en nogmaals Richard
Hermans bepaalden toen de eind-
stand op 4-0 voor Bastings dat uit de
laatste drie duels vijfpunten haalde.

UITSLAGEN

Canton Reiss-FC Wierts 4-5 (1-2)
0-1 E.Aipassa, 0-2 H.v.d.Ven, 1-2 M.Dirksen,
1-3 P.Lenferink, 2-3 J.Christiaens, 2-4

H.v.d.Ven, 3-4 L.Boerema, 3-5 E.Aipassa,
4-5 W.Jacobs.
Bastings-Sphinx 4-0 (0-0)
1-0 R.Hermans, 2-0 M.Loontjes, 3-0 J.Bree-
mer, 4-0 R.Hermans.

FC Brunssum-de Haantjes 5-4 (4-3)
0-1 S.lhalauw, 1-1 M.Beerens, 2-1 W.Mi-
chiels, 2-2 E.Maes, 3-2 F.Vergeer, 3-3 L.Rem-
mer, 4-3 J.Bachaus, 5-3 L.v.Melick, 5-4
D.Tokaya.

Bouwfonds-Bekkers Tectyl 8-3 (4-3)
1-0 M.Loosveld, 1-1 M.Deckers, 2-1 M.Loos-
veld, 2-2 M.Wilms, 3-2 E.Demandt, 3-3 e.d.
M.Loosveld, 4-3 M.Loosveld, 5-3 E.De-
mandt, 6-3 R.Schwidder, 7-3 M.Loosveld,
8-3 F.Bekx.

Heel-FC Jan op 'tRoot 3-3 (1-3)
0-1 H.Driessen, 1-1 M.Segers, 1-2 en 1-3
G.Goulding, 2-3 W.Leduc, 3-3 M.Segers.

Toyota Postp.-Kleijkers/Keelk. 2-1 (0-0)
1-0 P.Bakkes, 1-1 J.Henssen, 2-1 P.Bakkes.

De stand: 1.Varenbeuk 12-19, 2. Bouwfonds
12-18, 3. Sphinx 12-18. 4. Wierts 12-14, 5.
Leeuwen 12-13, 6. Brunssum 11-12, 7.
Haantjes 12-12.8. Bastings 12-9. 9. Heel 12-9,
10. Kleijkers/Keelk. 12-8, 11. Postpoor 12-6,
12. Bekkers Tectyl 11-4.

Hoofdklasse zuid:
Meyers-Eijsden 3-1, Bouwkompas-Hans
Anders 1-4, Laumen-Brikske 3-3, Cosmos-
Marathon 3-1, Yerna-B. Stap In 1-3, Egor-
Sportclub 1-4.
De stand: 1. Meyers 12-21, 2. Hans Anders
12-17, 3. Cosmos 12-16, 4. Eijsden 12-15. 5.
Brikske 12-13, 6. Stampede 12-12, 7. Bouw-
kompas 11-11,8. Egor 11-11,9. Sportclub 12-
-11,10. Bastings 2 11-9, 11.B. Stap In 12-7, 12.
Marathon 12-6, 13. Yerna 12-4.

Hoofdklasse noord:
't Huukske-RFC Timoil 3-6, Perey Verz.-
Baarlo 3-1, FC Wierts 2-Neeritter 4-4, 't Ha-
öfke-Hornerhof 10-1. FC Donderberg-Alt-
weerterheide 3-1, Fermonia Boys-Amicitia
6-5, Wittenhorst-Peters Geluidsbanden 4-4.
De stand na 13 wedstrijden:
l.'t Haöfke 20, 2.Perey Verz. 18, 3.Fermonia
Boys en RFC Timoil 16, 5. Altweerterheide
en Peters Geluidsb. 15, 7. FC Dondeibeig
14, B.FC Wierts 2 13, 9.Neeritter en 't Huuks-
ke 12, 11.Amicitia 9, 12.Wittenhorst en Hom-
erhof 10, 14.Baarlo 6.

" Alfons Groenendijk sloeg zondagavond, 7ia terugkeer
van de succesvolle uitwedstrijd bij FC Den Haag, de schrik
om het hart. Bij aankomst thuis sierde een gigantische
kerstboom, aangekleed met kleurrijke lampjes, balletjes en
een kerstmannetje, het piepkleine tuintje van de Roda-mid-
denvelder. De man achter de ludieke actie was snel gevon-
den: JanReker. De trainer van Roda JC had opdracht gege-
ven tot het plaatsen van de kerstboom tijdens de afwezig-
heid van Alfons Groenendijk omdat de Hagenees met een
lachend gezicht bij Reker bezwaar had gemaakt tegen het
ontbreken van eenfinanciële tegemoetkoming voor de dure
kerstdagen. Daarop beloofde Reker de middenvelder een
kerstboom cadeau te doen. ,Jrlij bleef er daarna maar over
zeuren", aldusReker. „Groenendijk dacht zeker dat ik mijn
belofte niet zou nakomen". Tot zondagavond laat dus.
Groenendijk kon wel lachen met de actie van Reker, maar
vraagt zich wel al verontrust af hoe de boom over drie we-
ken weer verwijderd moet worden.

Foto: DRIES LINSSEN

Gisbers wellicht morgen akkoord met Uwe Ampler
Van onze sportredactie

KNEGSEL - In het gevecht om
de Oostduitse topwielrenner
Uwe Ampler lijkt PDM aan de
winnende hand te zijn. Morgen
reizen manager Manfred Krikke
en ploegleider Jan Gisbers naar
Oost-Berlijn in de hoop tot een
akkoord te komen met de oud-
wereldkampioen der amateurs
(1986) en winnaar van de laatst

verreden Vredeskoers, voor wie
ook Jan Raas (Buckler) hevige
interesse heeft getoond.

De Zeeuwse ploegleider zegt dat
het wel goed zit tussen PDM en
Ampler. Raas: „Die jongen heeft
me gebeld met de mededeling
dat hij naar PDM gaat. Jammer,
want ik had hem er graag bij wil-
len hebben. Ik ben echter niet
van plan kapitalen voor hem uit

te trekken. Dat strookt niet met
mijn principes. Het is een goeie
amateur, maar als prof moet-ie
het allemaal nog bewijzen."

Volgens Krikke zijn er echter
ook nog andere ploegen in het
geding. Lukt het PDM Ampler
morgen vast te leggen, dan krijgt
de ploeg van Gisbers er nog een
topper van DDR-makelij erbij,
Uwe Raab. Hij is de wereldkam-

pioen van 1983 (Altenrhein).
Volgens manager Krikke moeten
er nog wel wat plooien worden
gladgestreken voordat het Oost-
duitse het voorgelegde contract
gaat ondertekenen. Krikke: „Jan
Gisbers en Jacques Blink (direc-
teur - red.) zijn afgelopen week-
einde bij Ampler geweest en dat
heeft tot een goed gesprek ge-
leid. De financiële voorstellen
die wij hebben gedaan, zijn posi-

tief ontvangen. Globaal ziet he
er allemaal goed uit, maar ik wi
niet zover gaan om te zeggen da
er alleen nog maar wat puntje:
op de i hoeven te worden gezet
Er moet nog heel wat besproker
worden. Je moet in dit soort za
ken voorzichtig zijn. Zei Raas on
langs ook niet dat hij al zo goec
als rond was met Ampler? Ter
wijl ik nu heb begrepen, dat hi
heeft afgehaakt."

Lazaroni is de succesvolste Brazi-
liaanse bondscoach van de laatste
jaren. Voor het eerst sinds veertig
jaar slaagde de nationale ploeg erin,
het Zuidamerikaanse landenkam-
pioenschap te veroveren. Romario
maakte de enige treffer in de finale
om de Copa America tegen Uru-
guay.
Vrijwel zonder moeite plaatste het
team zich vervolgens voor de eind-ronde van de wereldtitelstrijd. Het
laatste duel, thuis tegen Chili, werd
niet uitgespeeld. De Chilenen wei-
gerden verder te voetballen omdatdoelman Rojas door vuurwerk ge-
raakt zou zijn. Later bleek dat Rojas
komedie speelde en werd Chili tot
verliezer verklaard.
Lazaroni heeft zijn selectie ge-
bouwd rondom 'Europese' spelers.
Van zijn aanvankelijke groep van
zestien verdienen dertien hun
brood in Nederland, Italië, Frank-
rijk, de Bondsrepubliek en Portu-
gal. Afgelopen weekeinde bleek, dat
hij ook Vasco da Gama-ster Bebeto
mee kon nemen, het vroegere
maatje van Romario. Lazaroni
speelt met de gedachte, het duo metCareca de spits te laten vormen.
„Het kan", lacht hij, „maar ik wil
eerst de training van dinsdag af-
wachten. Kijken wie fit is en wie

" Marcel Liesdek balt
zijn vuisten. ,Jk heb nie-
mand geslagen. Ik sprong
een gat in de lucht uit
vreugde om dat belang-
rijke doelpunt voor Clay-
ton en Fortuna".

Foto: PETER ROOZEN
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Judotoernooi Margraten geslaagi

Claessens sterkst
in open klasse

Kepu Stars makkelijk langs gehandicapt BSM

Braggarts goed in Oss
Ruyters-Lagarde-Berkers had
het in de eerste minuten redelijk
moeilijk. Na vijf minuten keek
men tegen een 12-5 achterstand
aan. Dit was voornamelijk te wij-
ten aan Osser balwinst na re-
bound. Nadat center Ivo Raets
binnen de lijnen was gebracht
liep het ineens een stuk beter.
Tot de achtste minuut kwam de
thuisclub niet meer tot scoren,
terwijl de Heerlense hoofdmacht

was de voorsprong opgelopen
naar 36-51. Coach Kersjes: „Deze
overwinning zal ik niet snel ver-
geten. Een sterk collectief over-
klaste haar tegenstander volledig
en dat met enkel de helft van de
vaste selectie van het eerste
team". Met deze overwinning
stijgt Braggarts naar de derde
plaats.

Kepu won makkelijk. BSM had

MARGRATEN - De Margra-
tense judoclub Dracula kan
opnieuw bogen op een schitte-
rend geslaagd toernooi. On-
danks de vele afzeggingen,
vanwege de opkomende griep-

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

golf, kwamen er toch meer
300 judoka's uit binnen-
buitenland op de matten.'
kwalitatief scoorde het t
nooi hoog. Niet minder dal
procent van de finalisten
de Limburgse kampi<*
schappen gaven hier acte
presence. Grote winnaar V
ongetwijfeld Eric ClaesS
van de organiserende verl
ging.

slechts vijfspelers terwijl de gas-
ten uit Kerkrade met de volledi-
ge selectie aantraden. Bovendien
kon Kepu zich volledig concen-
treren op de wedstrijd. Door een
wijziging in de aanvangstijden
hadden zij een warming up van
maar liefst twee uur. Tot de 22e
minuut was de 2-2-zoneverdedi-
ging van BSM stug(5-17). Hierna
werd serieus aan een uitbouw ge-
werkt. Met name Geert Jan de
Goede kwam zowel aanvallend
als verdedigend bijzonder uit de
verf. Zijn spel was net de impuls
die het team nodig had. Bij rust
zat Kepu al op rozen: 18-37. Na
de pauze gaf BSM de pijp aan
Maarten. De ene na de andere
break kregen ze om de oren.
Kepu bleef met deze zege op de
tweede plaats staan.

In de tweede helft kon Oss geen
vuist meer maken, zeker niet na-
dat de twee spelers Victor The-
wissen en Berben van het twee-
de team naar Oss gesneld waren
na hun gewonnen wedstrijd te-
gen Titanus. Na zeven minuten

Van onze volleybalmedewerker

CAPELLE AAN DE IJSSEL - Op bezoek bij koploper Va-
rel/CW kreeg Datak/VCL geen loon naar werken. De jon-
ge Landgraafformatie logenstrafte de grote marge op de
ranglijst door de titelkandidaat met open vizier tegemoet te
treden. Die instelling had een aantrekkelijk volleybalduel
tot gevolg, waarin Varel/CVV niet zonder fortuin puntver-
lies wist te ontlopen: 3-1 (15-8, 15-12, 10-15, 16-14).Verrassingen bij

LX jeugdtennis
Van onze tennismedewerker

WEERT - Anique Snijders uit Ge-
ïeen plukt alle vruchten van haar
overgang naar de tennisschool van
Henk van Hulst uit Valkenswaard.
Bij de Limburgse jeugdkampioen-
schappen tot en met 18 jaarheeft zij
moeiteloos de titel voor zich op-
geëist. Slechts vier games heeft zij
in de drie partijen die zij heeft ge-
speeld, hoeven af te staan. In de fi-
nale die zij tegen Andrea Kriescher
uitKerkrade speelde, moest zij in de

.eerste set twee games af staan,
zij ook deze partij zonder

' enig probleem won. Opvallend was
de uitschakeling in de tweederonde

"■■jan Vera Bakker uit Geleen die
Weede geplaatst was. Na met 6—4;
>4-3 voor gestaan te hebben, won zij
"geen game meer en verloor met 4-6;
6-4; 6-0.

Bij de jongenswas tot de halve fina-
le de uitschakeling van Jean Swa-
'gers uit Heerlen de enige verras-
.sing. Roel Feijen uit Nederweert
schakelde deze Heerlenaar met 7-5;
6-1. Feijen kon het tegen Bart te Nij-
enhuis uit Maastricht niet opnieuw
bolwerken en verloor met 7-6; 6-4.
De finale was snelafgelopen. Bij 5-4
ih de eerste set in het voordeel van
'.Te Nijenhuis kreeg Pascal Savel-
icoul (ook uit Maastricht) weer last
,'yan zijn rugblessure. Na een korte
behandeling op de baan probeerde

-Savelkoul het nog even maar gaf
uiteindelijk de strijd op zodat Te
'^ïijenhuis de nieuwe Limburgse
jeugdkampioen werd.

.Bij de jeugd tot en met 16 jaar was
;de grote verrassing in de halve fina-
-"le de uitschakeling van Ramond La-
croix uit Beek. De nationale num-
mer twee over dit verlies: „Men ver-
Iwachtvan mij altijd dat ik hier win.
Dat is een extra druk voor mij. Het
-hikte mij niet in deze partij. In de
'strijd om de derde partij ging het
"weer ouderwets". Jeroen Snijders
uit Egchel maakte deze overwin-
ning nog grootser door ook de finale
te winnen. Pascal Hooymayers uit
Ulestraten die de tweede geplaatste

#__artijn John Voorbraak uit Echt
'Oiet 6-2; 6-1 uitgeschakeld had, was I
niet tegen Snijders opgewassen zoat |

deze titel naar de Middenlimburger
ging met 6-3; 6-2.

Bij de meisjes tot en met 16 jaarwas
de finaleplaats van Inge Smeets uit
Meerssen niet volgens de verwach-
ting. Zij versloeg de Weertse Moni-
que Gerlach in de halve finale met
6-2; 6-4. De titel ging naar de favo-
riet Lili Mostard uit Beek die de
eindstrijd met 6-1; 6-2 won. De af-
wezigheid van Rogier Wassen en
Sjeng Schalken wist Ruud Boesten
uit Geleen uit te buiten door deze
keer de titel in zijn leeftijdscatego-
rie tot en met 14 jaar te winnen. In
de finale versloeg hij de verrassende
finalist Djalmar Sistermans uit
Heerlen met 6-2; 6-1.

UITSLAGEN
Meisjes tot en met 12 jaar: Britt de Koning
(Venlo)-Melanie Bodeutsch (Landgraaf)
7-6; 4-6; 6-3. jongens tot en met 12 jaar:
Alexander Martens (Maastricht)-Tom Rie-
ker (Bocholtz) 7-5; 6-3. meisjes tot en met
10 jaar: Saskia Groeneveld (Spaubeek)-
Anadna Eggen (Sittard) 6-2; 6-2. jongens
tot en met 10 jaar: Erwin Klerks (Sittard)-
Ron Huisman (Geleen) 6-2; 6-1.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

ROOSENDAAL - Met een derde,
achtereenvolgende nederlaag heb-
ben de volleybalsters van Pancra-
tiusbank/VCH de eerste kompetitie-
helft afgesloten. De door blessures
geteisterde equipe had in Roosen-
daal tegen Symmachia de winst bin-
nen handbereik, maar uiteindelijk
resteerde slechts één schamel wed-
strijdpunt: 3-2 (16-17, 6-15, 15-9, 15-
-10, 17-15).

Precies een maand rust heeft Pan-
cratiusbank/VCH thans voor de
boeg. Coach Ger Spijkers: „Die tijd
zullen we hard nodig hebben om
alle letsels goed te kunnen laten ge-
nezen en ons te hergroeperen." Op
20 januari aanstaande wacht de
Heerlense ploeg als eerste klus in de
returnronde de uitwedstrijd naar ti-
telfavoriet TDK/Brevok.
Twee sets lang wist Pancratius-
bank/VCH, aangevuld met het 14-ja-
rige talent Kirsten Chranowski uit
het vierde team, Symmachia aan de

15-9). Cijfers die een enigszins
vertekend beeld geven, volgens
speler/trainer Jos Philippen van
Datak/VCL 2: „Speltechnisch
waren we zeker gelijkwaardig.
Daarnaast werd er voor elk punt
gevochten met het hart op de
juiste plaats. Wat dat betreft ben
ik uitermate content." De tweede
set ging aanDatak/VCL 2 voorbij
door de, in dat stadium, weinig
attente arbitrage.

Met de lange reis nog in de benen
zocht Datak/VCL in de eerste set
vergeefs naar het juisteritme: 15-
-8. De zuidelijke formatie mani-
festeerde zich na de hervatting
evenwel zeer nadrukkelijk op ge-
lijkwaardig niveau, maar moest
in de eindfase nog terrein prijs-
geven: 15-12. Die fout werd ver-
meden in de derde set. Da-
tak/VCL dicteerde nu duidelijk
het spelverloop, resulterend in
een verdiende 10-15 score. De
ontmoeting ontwikkelde zich tot
een boeiende krachtmeting,
waarin het onbevangen spelende
Datak/VCL een tie-break leek te
gaan afdwingen. Bij 10-14 bleef
Varel/WC weg van het net en
zette een alles-of-niets stormloop
vanachter de drie meterlijn in.
Speler/trainer Frans Crombach
van Datak/VCL: „Tot dan kon-
den we die aanvallen vrij gemak-
kelijk achterin opvangen. Nu
werden de ballen soms maar half
geraakt en vlogen ze alle kanten
op. Rare afzwaaiers, die gewoon
niet te verdedigen waren."

In het treffen uit dekelder van de
tweede divisietussen Karanoi en
Datak/VCL 2 bleefde Landgraaf-
combinatie opnieuw met lege
handen achter: 3-0 (15-6, 17-16,

Victoria
zwak in

sleutelduelt
Van onze medewerker X*

AMSTELVEEN - In een rfjk
streekse confrontatie met med^fc,
gradatiekandidaat Sportschool 'm
derveld uit Amstelveen moefJ^Hoensbroekse eredivisiebad''«Jtonclub haar opgelopen sC Jé\goed maken, wilde men klass \
houd in eigen hand houden.
werd een wedstrijd met twee A
schillendehelften. Tot en met de AJ
kelspelen zat Victoria nog zeer gJ',
in de wedstrijd, gezien het sp JV
veau en gezien de tussenstand^' U
het scorebord.

De ranglijstsituatie blijft uiterst
hachelijk voor Furos. Het crucia-
le treffen tegen mededegradatie-
kandidaat VCE eindigde voor de
Kerkradenaren in een desillusie:
1-3 (15-11, 7-15, 1-15, 10-15). Het
perspectief dat zich na geslaagde
openingsronde (15-11) aandien-
de, verschrompelde snel. Furos
had te weinig macht aan het net
en kwam zwaar in de verdruk-
king. Een opleving in de emotie-
rijke, vierde set was te kort van
duur om de bakens alsnog te
kunnen verzetten. Overigens
krijgt de ontmoeting nog een
tuchtrechtérlijk staartje voor Fu-
rosaanvaller Fred Korver we-
gens bedreiging van de scheids-
rechter, na afloop van de wed-
strijd." De aanvaller van VCE gaat een tactische bal geven om

het slecht geposteerde blok van Furos uit te spelen.
Foto: MARCEL VAN HOORN

Voor een nagenoeg uitverkochte sporthal deBaneberg wor-
stelde Simson Schaesberg zaterdagavond de beste wed-

■ strijd van het seizoen en klopte het op de tweede plaats
staande Simson KDO uit Den Haag met speels gemak. De

]wedstrijd in de vrije stijl ging met 24-14 naar Simson terwijl
look die in de grieks romeinse stijl met 29-10 op imponeren-
"de wijze werd gewonnen. In Utrecht werd het leidende
: Olympia door plaatsgenoot de Halter geklopt.

;De zaken hebben zich eensklaps
I-dusdanig gunstig voor Simson ont-
iwikkelddat de Schaesbergers nu op
:de eerste plaats van de tanglijst te-
"recht zijn gekomen. Weliswaar in
"punten gelijk met Olympia maar
jmet een beter puntengemiddelde
jdatOlympia nooit meer zal kunnen
jbenaderen. Alle ingrediënten voor
;«en pracht van een wedstrijd waren
[zaterdagavond in Schaesberg aan-
wezig. Schitterende partijen en een

publiek dat dikwijls
sop de banken ging. De sfeer was er
[ongekend. Herhaaldelijk bracht en
uitzinnige publiek de Schaesbergse
worstelaars open doekjes en ovatie
pp ovatie klaterde op de Simson
Jnatadoren neer. Veel respect ver-

' 1
sport kort

" BOCHOLTZ - Wilhelmina Bo-
choltz houdt vanaf woensdag 27 tot
en met 30 december een internatio-
naal kerstvolleybaltoernooi. In de
Wilhelminazaal, Nolenstraat 9A in
Bocholtz, treden ongeveer vijftig
teams aan. Het programma begint
woensdag om 12.00 uur.

diende Silvio Meys die in de vrije
stijl wedstrijd in de 62 kilogram
klasse de sterke Ikor Hendrikx met
3-0 klopte.

In de tweede minuut liep Silvio een
lelijke wond op aan zijn wenk-
brauw. Zijn hoofd werd door de
E.H.8.0. omzwachteld maar het
bloed sijpelde door het verband
heen. Met een ongekende geestdrift
en opgezweept door het publiek
joeg hij Hendeikx als een haas over
de matras en won zowaar na 5 minu-
ten onder een donderende ovatie
van het publiek met 3-0. Frans Snij-
ders klopte de Nederlandse kam-
pioen Dannie Gielen. Mustafa Ala-
kay toucheerde Gino Vandervaren
na 35 minuten. De zwakste periode
kende Simson in de 74, S-en 90kilo-
gram die door Freddie Geilenkir-
chen, Rene Geelen en Eric Bos wer-
den verloren. De Belg Jean Pierre
Wafflard stelde evenwel in de 100
kilogram klasse orde op zaken en
klopte John Bos na 5 minuten met
3-0 op punten.

Ook in de Grieks-romeinse stijl was
Simson heer en meester. Er ont-
stond op de matras even een inci-
dent toen Jean Pierre Wafflard met
een hoofdbeschermer wilde aan-

Van onze medewerker HARRY SCHOLTES ttreden. De goed leidende scheids-
rechter Gerard Ouydsen gelaste
hem mede onder druk van Simson
KDO, de beschermer af te doen.
Trainer Ad Postma stormde de mat
op en riep: „Jean Pierre wint ook
zonder dat ding". En toen gebeurde
het. De getergdeen zeer kwade Jean
Pierre Wafflard stormde de mat op,
greep zijn tegenstander John Bos
beet en slingerdehem in amper 4 se-
conden kansloos tegen de matras.
Deze ongekendezege werd uiterma-
te door het publiek bejubeld. Ook
Eric Bos liet in deze worstelstijl heet
ander werk zien en toucheerde na
schitterend grepenspel de uitste-
kende Ed deKruyf met 4-0. Hubert
Bindels was weer een klasse apart
en drukte in een enerverende partij
Simon de Kruyf na 3.55 minuten te-
gen de matras. Blij zwaaiend naar
de volgepakte tribune liet Hubert
de. ovationele toejuichingen op zich
neerdalen. Gewonnen werd ook
door Huub-.Kessel, Mustafa Alakay
en de prima op dreef zijnde Marcel <Quadvlieg die Ikor Hendrikx na (
3.15 minuten met 4-0 klopte.

Zeven keer kwam hij in de w
van de open klasse alle categon
Nog nooit had hij deze klasse
nen winnen. Nu, bij zijn achtseI
legevecht, pakte hij op ondut
zinnige wijze de winst in de °klasse. „Ik had de hoop in feit
opgegeven om nog ooit deze k*
voor eigen publiek te kunnen 'nen", verklaarde Claessens na
loop. „Ik heb me de afgelopen1
dagen uit de naad gewerkt om'
voor dit toernooi geregeld te 'gen. Ik denk dat het gewoon
agressie was die me vandaag
sterk maakte".

Favoriet
Claessens oogste aleen eerste "I J>doekje door de grote favoriet H
de eindzege in de open klasse, B' *Delil in de halve finale te versM 'f
Met een sutomi (offerworp) verf k
hij Delil direct nadat de partijk
begonnen. In de finale kreeg M !(■
Limburgse kampioen in de kl«
tot 95 kg., Roland Plum (Geleend
precies een minuut in een h<(»
greep en won zodoende na acht)
zijn 'eigen' toernooi. In de d'
klasse dames was het Ka"
Smeets (Bunde) die zegevi^J
„Lichtgewichten" als Nicole Bi* *(48 kg) en Lilian Ummels (52 kg'
tochknap judo lieten zien, vorm'f
uiteindelijk geenprobleem voor' >rina Smeets.

" Hubert Bindels van Simson Schaesberg moet hier Simon de Kruyf van KDO nog boven zich
dulden. Uiteindelijkwint Simson overtuigend. Foto: MARCELVAN HOORN

Sjef Stevens won de klasse W'!
kg. Al zijn partijen besliste hij Jipon. Hiermee sloot Stevens 1
slechte periode af. Stevens: ~Ik H
eindelijk van die rugblessure a»
kan nu weer voluit trainen. De'
ste resultaten zijn er gelukkig
weer opnieuw". Leny Meys (Scï
veld) sloot in Margraten haar lw
judocarrière af met een zege ifj
klasse boven 56 kg.

UITSLAGEN
Meisjes tot 50 kg: 1. Noor van Nierop(J
graten); tot 56 kg: 1. Marie Claire HageJ
(Maastricht); + 57 kg: 1. Karma Sn*
(Bunde). dames; tot 52 kg: 1. Nicole B^(Maastricht); tot 56 kg: 1.Mariska van »
(Cadier en Keer); +56 kg: 1. Leny ""(Schinveld). jongens; tot 52 kg: 1. DjJ
Bonfrère (Maastricht); tot 58 kg: 1. fi
Beckers (Maastricht); tot 64 kg: 1. Wj
Henssen (Margraten); boven 64 kg: 1-,
berto Roche (Lindenheuvel). heren, '"kg: 1. Robert Beckers (Lindenheuve'k
65 kg: 1. Rob Ummels (Maastricht);
kg: 1.Sjef Stevens (Margraten); tot 78 j*
Eric Claessens (Margraten); boven 78 >*
Roland Plum (Geleen), open klasse, dW
1. Karma Smeets (Bunde); heren: '"Claessens (Margraten).
De verenigingsprijs: 1. JC Dracula 209"
2. JC Tsukuri; 3. JC Lindenheuvel.

Furos verliest emotierijk degradatieduel

Moed Datak/VCL niet beloond

Derde damesteam Heerlen zet zegereeks voort

Rustpauze voor
Pancratiusbank/VCH

deze, qua niveau uiterst matige
krachtmeting, was evident. Alleen
in de tweede ronde kon het labiele
Pancratiusbank/VCH 2 zich even
mengen in het scorverloop. Bij 12-
-12 was evenwel alle kruit verscho-
ten. Door dit volsterkt onnodige
verlies mist de ploeg de aansluiting
met de kopgroep.

Wiel Hanssen was weer terug ï&a jt
lange afwezigheid. Limburgs
pioen Robert Ploeger versloeg a \Jansen en Dion Polman en Maj1 ('■Breuer stonden vaak op wins1-^dames Notermans en Regters
(ingevallen voor de geblesse^
Van der Jagt) deden het even^fniet onaardig, maar konden
winnen. In plaats van een moge jls
4-2 voorsprong werd het ccn

eiefoachterstand na de enkelsF' jhToen knakte er iets bij de Vic' I
nen en de klad kwam in hun sp , l
de dubbelspelen gaf men v<L<ir
veel kansen weg met het ëcV° eW
de Amsjelveners de Hoensbr"^,
naren duidelijk opzij zetten. ®ce*y.
nederlaag was geflatteerd, lrj[i^Jde Victorianen geen aanspraak
nen maken op een punt.

teugel te houden

Victoria zal over enkele we "licOT,
gen Culemborg (ook degradati^, jA
didaat) moeten winnen wil rï! t <jj
verband met klassebehoud n' oflt
hankelijk gaan worden van Vi3 jSm
wikkelingen in de overgangs"

In de derde divisiegaat lijstaanvoer-
der Pancratiusbank/VCH 3 onver-
droten voort met het vernederen
van de concurrentie. In Veldhoven
werd Nuvoc in recordtempo opzij-
geschoven: 0-3 (4-15, 4-15, 3-15). Bij
Datak/VCL nam oudgediende Erica
Farkas de regie waar voor de licht-
geblesseerde Yvette Lemaire. De
Landgraafcombinatie wist het hard-
werkende Rooyse VK 2 onder de
duim te houden: 3-0 (15-10,15-11,15-
-9). In de ontmoeting tussen Da-
tak/VCL 2 en Mytilus weerde de
thuisploeg zich redelijk, maar Myti-
lus had in aanvallend opzicht iets
meer klasse in huis: 0-3 (12-15,13-15,
7-15).

Vanaf de derde set kwam de ver-
wachte terugslag. Symmachia dat
in de basisopstelling drie plaatsen
was doorgedraaid, begon aan een feloffensief, opgezweept door het tal-
rijk aanwezige publiek. De zuidelij-
ke formatie krabbelde pas halver-
wege het vierde bedrijf, bij 9-2,
enigszins overeind. De marge bleek

evenwel te groot in die set: 15-10.
Spijkers liet zijn sextet in de tie-
break eveneens doordraaien. De
maatregel sorteerde meteen effect.
Via 5-9 arriveerde Pancratius-
bank/VCH bij 11-14 op matchpoint.
Op die stand ontging alleenhet arbi-
trale duo een grove netfout van
Symmachia. Pech voor de Heerlen-
se ploeg, die daarna te voorzichtig
acteerde en zich vastsloeg in het

Roosendaalse blok: 17-15.
„Dit was de slechtste pot van het
jaar."Pancratiusbank/VCH 2 coach
Jos Geraedts beperkte met die on-
dubbelzinnige karakteristiek zijn
commentaar op het forse pak slaag
dat de Heerlense toekomstploeg in
Geldrop tegen Nashua/VCG opliep:
3-0 (15-7, 15-12, 15-6). De gelouterde
coach wenste niet te vluchten in ex-
cuses, want het collectieve falen in

langs haar tegenstander stoomde
(12-16). Langzaam werd het ver-
schil uitgebouwd tot 10 punten
bij rust: 30-40.

Van onze medewerker
TIBERT LAGARDE

; HEERLEN - Braggarts heeft af-
I gelopen weekeinde een bijzon-
| der knappe prestatie geleverd.- Nummer twee, BC Oss werd in
! eigen huis verpletterd met 47-73.

Kepu Stars won ook vrij gemak-
! keüjk met 85—57. Met een zwaar

gehavend team trad Braggarts in
Oss aan. Liefst vier spelers ont-
braken door blessures en militai-
re verplichtingen elders. Dat be-
tekende dat coachKersjes de be-
schikking had over slechts een
wisselspeler. Hiermee rekening
houdend besloot hij te starten
met een 2-2-zoneverdediging om
niet te veel in foutenlast te ko-
men.

De basisvijf Joosten-Consten-



Zijn doffe ogen twinkelen. De ijs-
klomp op de bank ontdooit. Het
flegmatieke dat Geert-Jan Theunis-
se zo kenmerkt vervaagt. „Vraag me
niet waar de start was voor de etap-
pe naar L'Alpe d'Huez, die ik dit
jaar heb gewonnen. Ik weet het bij
God niet. Oh, Briancon. Het interes-
seert me geen zier. Maar ik kan je
wel vertellen welke motor in wat
voor auto dan ook zit. Ik heb een
stapel 'Autojaarboeken' die ken ik
uit mijn hoofd", reageert hij voor
het eerst voor zijn doen enthousiast.
Nederlands populairste wielrenner
heeft sinds kort zijn 56ste auto aan-
geschaft. Een Renault Alpine. Spe-
ciaal geprepareerd. Voor een VlP-
prijsje kunnen kopen. „Te vergelij-
ken met een Formule 3000", legt de
kenner geestdriftig uit. „Driehon-
derd kilometer is haalbaar. Heb ik al
gereden. Dat geeft me een kick.
Straks als ik gestopt ben met wiel-
rennen, over zes jaar, wil ik rally's
gaan rijden. Dat lijkt me het einde.
Langs rotswanden en ' ravijnen
scheuren. Ik zou het nu ook al wil-
len, maar dat is niet verantwoord."
Gert-Jan Theunisse mijmert, kijkt
vooruit. Terugblikken heeft volgens
hem geen enkele zin. Nuchter
merkt hij op: „Voorbij is voorbij. Ik
hecht geen enkele waarde aan plak-
boeken met verhalen, foto's en uit-
slagen."

„Een nieuw wielerjaar is in aan-
tocht. Dat is belangrijker. Daar kijk
ik naar uit. Volgende maand begint

het weer. In Colombia. Gelukkig.
Want de wintermaanden zijn het
ergste. Je wordt overal voor ge-
vraagd."

Vakantie
„Ik had me voorgenomen zo weinig
mogelijk verzoeken voor interviews
en andere verplichtingen te honore-
ren. Ik ben er wonderwel in ge-
slaagd. Dat doet goed. De uitnodi-
ging voor de verkiezing van de
'Sportman van het Jaar'heb ik laten
schieten. Dan ben ik op vakantie.
Skiën in Frankrijk. Met mijn vrien-
din Lieske. Mijn vakantie is tegelij-
kertijd een trainingsstage. Want de
fiets neem ik wel mee."

Gert-Jan Theunisse languit op de
geliefkoosde bank, in het schemer-
donker. Geen moment wekt hij de
indruk dé Gert-Jan Theunisse te
zijn, die met een verwoestende blik
in de ogen, verbeten en bezeten een
peloton tot wanhoop kan drijven
door zijn niet te temmen aanvals-
drift.
„Ik zou het allerliefste net als ieder
ander mens na mijn werk gewoon
naar huis willen. Doen waarik zin in
heb. Liggen. Televisie kijken. Mu-
ziek luisteren en zo vroeg mogelijk
naar bed. Ik ben een huiselijk type.
Altijd geweest. Huldigingen horen
bij succes, maarvoor mij kunnen- ze
niet snel genoeg voorbij zijn. Dan
wil ik naar huis, of naar mijn hotel-
kamer. Weg van de poespas."

'essen en Haan zijn dikke"enden, sinds het WK van 1974."het is niet makkelijk om een
;r fek over je vriend te schrijven.
y arit alles valt nu akelig vaak in

( (t voordeel uit van de hoofdper-

' "°n. Haan mag zich 272 pagina's
\ verdedigen tegen alles wat

3'"'l~n is aangedaan en wat hem
1 *rdt aangerekend. Haan, laten
jOe Wel wezen, is nou niet echt

[e 0Pulair. Zou het kunnen zijn
J*- alle sportjournalisten in

est-Europa ooit hebben afge--5S 'roken om Haan zn leven lang
"f:treiteren? Of is het misschien

*an zélf die er voortdurend
°or heeft gezorgd dat hij ter dis-, Jssic kwam te staan? Want mil-

Ji'ftair Haan praat akelig vaak
l'er (nog meer) geld en veel, verwijten hem dat-■ Veel te vaak (en steeds op hetJJste moment!) de zijde koos
""i voorzitters, trainers en ma-l'Sers. Haantje de voorste, enI°S onderwijzer ook, miste zo-

nooit de boot als het om
(jl nieuw kontrakt of club ging.
■ er zit natuurlijk ook eenl*tie jaloezie in van voetbal-r°fs (bijv. Van Hanegem, Suur-

*!■) die na hun aktieve periode
"*boot misten.

Jfie Haan, genoeg gelachen',
de titel. Er valt in deze bio-

j*fie in ieder geval niets te la-''en. Het is een doodserieus
jttek waarin Arie Haan als een

zijn visie do-
vanafzijn Ajax-tijd t/m zijn

;*rk als trainer bij Vfb Stuttgart.
°or de Haan-fans is het in iederAal een standaardwerk dat in
C's niet mag ontbreken, boven-
in is het boek puntgaaf ver-Jrgd en geschreven en voor een"'ette' prijs te koop.

J.v.W

£rie Haan, genoeg gelachen',
ff) boekje open over voetbal,

door Theo Vaessen.
«■tgegeven door M & P in Weert.
F'js: ’ 24,90.

Short heeft dan wit.
De ineenstorting van
Timman vertoont
veel gelijkenis met
de inzinking van vo-
rig jaar toen hij een
voorsprong van 2-1
tegen Tal volledig uit
handen gaf door
twee achtereenvol-

voorlaatste partij: wit:
Jan yimman; zwart: Ni-
gel Short (GBr) 1. e2-e4,
e7-c5; 2. Pgl-f3, PbB-c6; 3.
d2-d4, csxd4; 4. Pf3xd4,
e7-e5; 5. Pd4-b5, d7-d6; 6.
c2-c4, LfB-e7; 7. Pbl-c3,
a7-a6; 8. Pbs-a3, LcB-e6;
9. Lfl-e2, Le7-g5; 10.
Lclxgs, DdBxgs; 11. 0-0,
TaB-d8; 12. Pc3-d5, h7-h5:
13. Pa3-e2. h5-h4; 14.
Ddl-d3, Le6xds: 15.
e4xds, Pc6-e7; 16. Dd3-
e3, Dgsxe3; 17. Pc2xe3,
PgB-h6; 18. f2-f4, esxf4;
19. Tflxf4, Pe7-g6; 20.
Tf4-e4 + ,KeB-d7: 21. Le2-
-g4 + . Ph6xg4: 22. Te4xg4,
TdB-e8; 23. Pe3-f5, TeB-
-e2; 24. b2-b4, h4-h3; 25.
c4-c5, Pg6-e5; 26. Tg4xg7,
d6xcs: 27. b4xcs, h3xg2;
28. Tg7xg2, Pes-f3 + ; 29.
Kgl-fl, Te2-e5; 30. Pfs-
-d6. Tesxds; 31. Pd6xb7,
Pf3xh2 + ; 32. Kfl-gl,
Ph2-f3 + ; 33. Kgl-f2, ThB-
-h3; 34. Tg2-g7, Pf3-g5; 35.
Tal-gl,Tds-d2+; 36. Kf2-
fl, Th3-c3, wit geeft het
op.

gende nederlagen.
De Sovjetrus won
toen uiteindelijk met
3 1/2-2 1/2.
Timman had net als
zondag moeite zich
te concentreren in
het vierde en vijfde
speeluur. „Ik voel
me niet zo best en
dan is het heel moei-
lijk om goed te blij-
ven spelen", zei hij.
„Ik had aanvankelijk
wat .voordeel, maar
door een ernstige
fout raakte ik dat he-
lemaal kwijt."

Tweekamp Timman-
Short. Vijfde partij: Jan
Timman (Ned) Nigel
Short (GB) 0-1. Stand na
vijf partijen: 2,/i-2'/_ Zes-
de en laatste partij is mor-
gen, woensdag.
Zetverloop vijfde en

HILVERSUM - De
tweekamp tegen Ni-
gelShort begint voor
Jan Timman drama-
tische vormen aan te
nemen. Gisteren ver-
loorTimman voor de
tweede achtereen-
volgende maal,
waardoor de stand,
na de 'vliegende
start' van de Amster-
dammer (hij won de
eerste twee duels)
weer in evenwicht is
(2 1/2-2 1/2). Morgen
is de slotpartij van
deze achtste KRO-
tweekamp, waarin
de totaalstand nu
ook weer gelijk is (23
1/2-23 1/2 tussen
Timman en de 'rest
van de wereld').

Tourcoryfee wil ooit rallyrijder worden

De nieuwe passie van
Gert-Jan Theunisse

Arie Haan als
achende derde

toto/lottoOpnieuw winst
Vanderlijde

Toto-gelijk 50: geen winnaar eerste prijs;
tweede prijs 1 winnaar, ’ 312,10; derde prijs
11 winnaars, ieder ’ 141,80; vierde prijs 334
winnaars, ieder ’ 7.40.

Lotto 50: geen winnaar eerste prijs; tweedeprijs 3 winnaars, ieder bruto ’100.000,-;
derde prijs 78 winnaars, ieder bruto
’3.016,60; vierde prijs 3640 winnaars, ieder’64,60; vijfde prijs 62.585 winnaars, ieder
’5,-. Cijferspel: geen winnaar hoofdprijs.
Toto 50: 12 winnaars eerste prijs, ieder bru-
to ’ 1.813,50; tweede prijs 299 winnaars,
ieder ’48.50; derde prijs 2614 winnaars,
ieder ’ 13,80.

" Gert-Jan Theunisse: „Een nieuw wielerjaar is in aantocht.
Dat is belangrijker. Daarkijk ik naar uit". Foto: PETER DEJONG

Iwan Simonis
krijgt tikken

ULESTRATEN - Het drieban-
denteam van Iwan Simonis sloot
de eerste competitiehelft af met
een maximale 8-0 nederlaag. In
de uitwedstrijd tegenBC Henge-
lo verloren Boulanger, Vrede-
veldt, Van Arkel en Weijenburg
hun partijen van respectievelijk
Velthuis, Belderbos, Bult en
Burgman. In het Ulestratense
team leverden Vredeveldt en
Weijenburg niettemin een goede
prestatie. Vredeveldt produceer-
de een serie van 14, maar miste
daarna het zelfvertrouwen om
hét karwei af te maken. Weijen-
burg scoorde twintig punten in
zes beurten, een inhaalmanoeu-
vre dienet nietver genoegreikte.
Stand eredivisie driebanden na 11
wedstrijden: 1. Teletronika 19: 2. Vol-
mac 18; 3. Interart/Ona 14; 4. Fino 13; 5.
BC Etten-Leur 13; 6. KIL Bavaria 13; 7.
Iwan Simonis 11; 8. Palais des Sports 9;
9. BC Hengelo 9; 10. Paperclip 7; 11.
Dommelseh Bier 4: 12. Van der Looy-
Schilders 2.

Na en tijdens de Ronde van Frank-
rijk stonden andere ploegleiders in
de rij met lucratieve aanbiedingen.
Voor hem en zijn trouwe kameraad
en vriend Steven Rooks. Want waar
Rooks gaat, volgt Theunisse. Of om-
gekeerd. De 'Siamese' wielertwee-
ling koos enkele maanden geleden
definitief voor de Panasonic-ploeg
van Peter Post.

Cor Lambregts
wint in Aken

„Bij Gisbers kreeg ik toen wel de
kans deel te nemen aan de Ronde
van Frankrijk. Ik ben echter niet
met ruzie bij Post vertrokken. We
hadden alleen een verschil van me-
ning", legt de Brabander uit. „Ach-
teraf moet ik hem ook gelijkgeven."

„Ik was nu toe aan een nieuwe
ploeg. Driejaar is lang zat. Je begint
te merken dat de scherpte ver-
dwijnt. Ik had bij PDM kunnen blij-
ven, want zij boden mij hetzelfde sa-
laris als Post, met wie Rooks en ik al
tijdens de eerste gesprekken op één
lijn zaten. Ik heb gemerkt dat Post

veranderd is. Hij heeft zich aange-
past aan de tijd."
Theunisse beseft als geen ander datdeverwachtingen voor volgend jaar
hoog gespannenzijn. Hij en zijn 'sla-pie' Rooks zijn vooral aangetrokken
om het in de Ronde van Frankrijk
besmeurde imago van Post op te
poetsen. „Ik beweer niet dat ik het
waarmaak. Ik zal uiteraard het ma-
ximale rendement proberen te leve-
ren. Je bent echter van zoveel facto-
ren afhankelijk. Ik ben er me van
bewust dat ik beoordeeld word op
mijn verrichtingen in de Tour. Een
goede uitslag in de Vuelta of Giro
telt niet."

AKEN - Cor Lambregts heeft de
winterloop door het Eifelgebied in
Aken gewonnen. De Unitas-atleet
legde het traject van 18 Jtm af in
58.08 minuten en had aan de finish
een voorsprong van veertig secon-
den op Thomas Eickmann. Clubge-
noot Ad Diederen werd vijfde in
1.00.40 uur en John Verhiel (Achil-
les-Top) negende in 1.01.34 uur.

Een logische, maar ook enigszins
merkwaardige keus. Want drie jaar
geleden vertrok Theunisse uit on-
vrede bij de Amstelveense ploeglei-
der, die de Brabander om uiteenlo-
pende redenen in drie jaar geen en-
kele keer selecteerde voor de Tour.

Peter Post

Skiër Piantanida
buiten levensgevaar

Driebanden in Sibbe
SIBBE - Een driebandentoernooi
volgens de moderne set-formule
wordt deze week in Sibbe afge-
werkt. Acht deelnemers zijn van de
partij, onder wie Frans Hermans,
Ton Smaak en oud-ereklasser Jan
Haans. Het toernooi van de BV Sib-
be in lokaal Romantica duurt van
woensdag 20 tot en met zaterdag 23
december. De partijen beginnen tel-
kens om 19.30 uur.

tranerscaroussel

" Huub van Weyde, trainer van de
vierde klasser Urmondia, heeft zijn
contract met een jaar verlengd.

oefenvoetbal
Vandaag 19.30 uur:
Limburgia - Miranda

Uit de hoofdklasse degraderen de
paren Hendriks-Sleijpen en Her-
mans-Willemsen.

In de eerste klasse behaalden de da-
mes Theuns-Caanen via een
droomscore van 65.42 procent in de
laatste zitting de kamnpioenstitel
met promotie naar de hoofdklasse.
Hun totaal was 324.67 procent. Ook
de dames Helsloot-Hermans (324.59
procent) promoveren. De als aan-
staande kampioenen gedoodverfde
dames Koenders-Korsten eindig-
den als derde met 324.09 procent.

GELEEN - Op overtuigende wijze
werden in de hoofdklasse de dames
Beckers-Witvliet weer districtskam-
pioen in de bridge-dames-paren-
competitie. In de laatste wedstrijd
werden zij eerste met 61.25 procent.
In totaal behaalden zij 348.25 pro-
cent. Zij mogen derhalvevia promo-
tiewedstrijden in april komend jaar
naar Utrecht, het Nederlandse brid-
ge-walhalla. Als tweede eindigden
de dames Ammerdorffer-Geelen
met 327.17 procent en als derde de
dames Suhanto-Go met 313.77 pro-
cent.

Spannend slot bridge
dames competitie

De Limburger zegevierde op pun-
ten (3-0) maar moest 1 minuut en 20
seconden voor het einde van de par-
tij wel acht tellen rust nemen, nadat
zijn massieve tegenstander hem
met een rechtse had geraakt. De
overwinning op punten was duide-
lijk.

LEVERKUSEN - Arnold Vander-
lijde heeft zijn ongeslagen record in
de Bundesliga opnieuw gehand-
haafd. Zondagmorgen won de twee-
voudige Europese bokskampioen in
het zwaargewichtvoor zijn club Le-
verkusen van de voor Berlijn uitko-
mende, in Oostenrijk wonende,
Oegandees Botowamunga.

Bij de dames-veteranen 40-45 jaar
zegevierde Marie-Irene Raevep
(STB) in 1.19.00 uur. Swift Roer-
mond werd bij de dames tweede in
het ploegenklassement.

John Hendrikx (STB) werd in deve-
teranenklasse M 40 tweede in
1.07.41 uur voor Henk Derix (Uni-
tas) in 1.08.25 uur. John van Bee-
kurn (AV'34) won in de klasse M 45
in 1.06.27 uur. Swiftenaar Tjeu Kre-
mers werd in de klasse M 50 vijfde
in 1.08.23, Frans Webers (AV'34) 7e
in 1.10.33, Bert Vos (Achilles-Top)
9e in 1.12.47 en Ton Deumens
(Achilles-Top) 11e in 1.14.09 uur.

BOLZANO - De toestand van de
Italiaanse skiër Giorgio Pianta-
nida, die zaterdag bij een wereld-
bekerwedstrijd in Val Gardena
ernstig ten val kwam, is er vol-
gens de artsen niet beter op ge-
worden. Hij is gisteren overge-
bracht naar de afdeling intensive
care van het ziekenhuis in Bolza-

Dit seizoen zijn al zeker vijftien
skiërs zwaar geblesseerd geraakt
bij valpartijen. De roep om veili-
ger pistes, zeker voor de afdaling
en super-G, is harder dan ooit.
De deelnemers aan het wereld-
beker-circuit wijten de vele on-
gevallen aan het veelvuldige ge-
bruik van kunstsneeuw en het
opnieuw snellere skimateriaal.
Bovendien worden de organisa-
toren ervan verdacht de pistes
extra moeilijk te maken om de
toeschouwers spektakel te bie-
den. /

hij worden beademd. „De situa-
tie is ernstig maar onder contro-
le. Er bestaat geen direct levens-
gevaar", aldus Alemanno.

ling onderuit met een vaart van
ruim honderd kilometer per uur.
Hij brak daarbij de rechterschou-
der en drie ribben en liep een
hartstilstand op. Hartmassage
redde hem het leven.
Volgens Fernando Alemanno,
het hoofd van de afdeling waar
de 22-jarige skiër ligt, is een dram
aangebracht om vocht uit zijn
borstkas te verwijderen en moetPiantanida ging tijdens de afda-

basketbal
JjlSsie
3K*ert-Voorburg 103-87
/JCJ'ians-Den Bosch 81-98W^l-Eindhoven 88-86
«.'Orca's 69-72«■S'-Canadians 78-80,_E,s-t>en Helder 66-70
MJJoven-BS Weert 77-88Pl^Urg-DAS 64-66

Él'* divisie B
AK*""indmiUs 89-81
iJJrSfïeld-Wilskraeht 64-62
«_WSC 94-97

OSG 95-66

feN hoofdklasse
Aj.'Js-BS Weert 74-84'Aj>ven 2-Black E. 88-7711f.'5-J. Crabs 77-88
!JL Uss-Den Bosch 2 65-70JWBredaP. 97-68yL Almonte 84-78

Aptangsklasse
fc, °ss 2-Braggarts 47-73
K^s-Braggarts 2 59-65
K?ra 2-Rusch 68-85
I ,Vlps-Tantalus 96-93i'V3jump. Giants 82-32t"*fS.-QUo Vadis 76-79
n^i *^r **< j<\ tcu alJCSsum EBS Weert 4 74-46
I.V;''n'tas-Braggarts 73-61n 3 83-601* ta',s-Kimbria4 93-73

Scde klasse A
■]JC"iSt.-Dunatos2 53-49
fit,, «ert 5 Olympic 72-56
fO'tas 2-Landgraaf 89-69
jVffield-Boemerang 89-48J'^s2-Alley Oop 74-594nk 2-Timson St 84-65

klasse A
fel^rs 2-Alley Oop 2 105-53
V1*13 5-Braggarts 5 50-42

gSt.2-Springf. 2 106-44
1

Derde klasse B
Simson St. 2-Patrick 53-85
Jump. Giants 3-Weert6 57^15

DAMES
Rayon hoofdklasse
Virtus-Braggarts 43-52
Almonte 2-Black E. 2 62-57
Erp '70-Vlissingen 67-86
Scheldesport-Mates 71-63
Kimbria-WSC 42-47
Overgangsklasse
Lieshout-Almonte 3 57-53
Aalst/W.-Dunatos 38-53
Kimbria 2-Quo Vadis 61-57
Kepu St.-Tantalus 66-39
Weert-Springfield 55-60
Eerste klasse A
Springf.-J. Giants 43-40
Springf. 2-Braggarts 2 27-75
Olympic-J. Giants 2 46-54
Kepu St. 2-Archers 57-52

waterpolo
Dames le klasse
Schelde-Warande afg.
Njord 2-Treffers 9- 5
Hellas-DZT 10- 4
PSV2-DEZV 5-14
TRB/RESMZ&PC 8- 2
Dames 2e klasse
Eszet-WZV 5-5
Stormvogel-ZON 6-4
HZ&PC-Vennen 3-9
Krabben-Zeester 6-3
Dokkelaers-Tempo 4-2
Heren jeugd B
Schelde-Warande 14-6
Hellas-Arethusa afg.
Njord-Treffers 18-4
Daphnia-Zegenwer 5-5
Gorgo-MZ&PC 8-7
Heren le klasse
Schelde-ZON 10-6
Hellas-DZT 10-3
Daphnia-Lutra 8-5
HZ&PC Treffersl3-5
Dokkelaers-BZ&PC .7-7
Heren 2e klasse
Eszet-Zeps 3- 5
Spio-Treffers 12-11
RZ-DEZV 6-20

Deßog-ZVH 6- 4

rugby
Ereklas.
Castricum 714
Diok 7-12
HRC 7-12
RCH 7- 8
AAC 7- 8
Eemland 8- 6
RCC 8- 4
Bassets 7- 4
ARC 7- 2
RRC 7- 2
Eerste klasse.
Dukes 9-14
't Gooi 9-13
DSRC 8-12
Haarlem 9-12
Ascrum 9-12
Rel 9-10
O.Oysters . 9- 7
TeWerve 9- 4
Oemoemenoe 9- 4
RSRC 8- 0
Tweede klasse Zuid.
USRS 7-14
Wasps .7-10
Tilburg 7- 9
HRC 2 8- 9
Maastricht 6- 6
TheVets 7- 6
Rams 9- 6
RCC 2 9- 6
Nieuwegein 6- 4
Elephants 6- 2
Derde klasse D.
TheDucks 9-18 !
Oldfants 7-12
KMD 9-12 ,
Octopus 9- 8
RRC 2 6- 6
REC/PSV 8- 6 :
Dukes 2 8- 6 ,
Drechtstreek 8- 4
Grasshoppers 8- 2
Oemoemenoe 2 8- 0
Vierde klasse D.
CRFS 10-18 !
B.Diamonds 11-16 '.
Wallaby's 10-15 'Helmond 10-12 ,
Tovaal 9-10 !
Buuldozers 10-10
Tarantula g_ o

zaalhockey
Uitslagen 16/17 december1989
Dames hoofdklasse
Hilversum-Amsterdam 1-1
EMHC-HGC 0-0
Bloemendaal-Groningen 1-6
DKS-Kampong 1-4
Pinoke-MOP 0-2
HDM-Laren uitgest.

Heren le klasse
16-12
Concordia-Geldrop 8- 6
Forward-Racing 8-12
Venlo-Maastricht 9-10
17-12
Racing-Venlo 8-7
Concordia-Forward 4-5
Maastricht-HMHC 15-6
Heren 2e klasse A
16-12
HLAC-Son 11-8
17-12
Tegelen-Best 6-9Blenck-Horst 11-4

Heren 3e klasse A
16-12
Sittard-Venray 12-6
17-12
HCAS-Geleen 13-10
Nuenen-HOD "- 7

Heren 4e klasse A
Deurne-Gemert ntkgroen Wit-Bosdael 9-2
Dames le klasse
16-12
Tegenbosch-Forward 11-4
17-12

Rosmalen-HOD 5-3
Venlo-HMHC 3-9
Dames 2e klasse A
16-12
Racing-DVS I^l
17-12
Concordia-Groen Wit 4-3
Maastricht-Son 11-3
Dames 3e klasse A
16-12
KLAC-Tegelen 7-4
17-12
HLAC-Geldrop 7-1

Tegelen-Deurne 2-3
Blerick-Horst 17-1
Dames 4e klasse A
16-12
Venray-Bosdael ntk
17-12
HCAS-Gemert 6-8

dammen
KNDB-competitie
Tweede klasse D
Info 2-De Vaste Zet 9-11
CAB Holland-VOS 12- 8
Gorinchem-Middelburg 7-13
Schaesb.-Lammerenb. 13- 7
Excels. 2-HDRRosm. 10-10
De Ridder-Eureka 9-11
Stand
De Vaste Zetl2-82
CAB Holland DEZ 11-83
Gorinchem 10-78
Schaesberg 10-78
Middelburg 9-73
INFO 2 8-79
HDR Rosmalen 7-70
Excelsior 2 6-64
Eureka 5-60
De Ridder 4-69
VOS 2-58
Lammerenburg 0—46
PLDB-competitie
Hoofdklasse
DIOS-MDC 13- 7
De Kroons.-De Ridder 2 11- 9
Philidor-Eureka 2 8-12
Stand
DIOS 10-76
DeKroonschijf 6-50
De Ridde2 5-45
Philidor 4-44
Eureka 2 3-40
MDC 2-45
Eerste klasse
DIOS 2-De Vaste Zet 3 . 3-13
De Kroons. 2-Donderb. 3-13
Schaesb. 2-De V. Zet 2 7- 9
Stand
De Vaste Zet 2 9-57
Schaesberg 2 8-51
Donderberg 7-52
DeKroonschijf 2 4-27
De Vaste Zet 3 2-36

DIOS 2 0-17

zaalhandbal
Dames
3. Div. D.
PSV2-SwiftH. 8-17
Zephyr-Rapiditas 14-16
Blauw Wit-Haelen 24-10
Jeugd Div. Z.O.
Bevo-Haslou 7-12
V+L-E. Meteoor 11-12
SVM-AAC . 11-11
Tongelre-Swift 16-13
lason-Swift 25- 4
P.K.
Born-Maasbracht 9- 8
Kerkrade-Sibbe 11- 9
Polaris-Loreal 2 13-10
Break Out-Ospel 10-13
lason 2-Sittardia 2 5-16
IA
Grathem-Rapiditas 2 13- 4
Heel 2-Eksplosion 2 6-11
DES-Blenck 7-14
Vesta-HVN 12-10
1B
Caesar 2-Alfa Sch. 13-12
Filarskis-Sittardia 3 16-14
Hellas-SHV 11-10
2A
BreetonSp.-HBS 15- 9
Merefeldia 3-Groene Ster 8-19
Loreal 3-Haelen 2 ' 17- 8
Rapiditas 3-SVVH 5-19
2B
Patrick-NOAV 2 13- 9
Posterholt 2-Meref. 2 14-11
2C
Caesar 3-Marsna 4-19
Be Quick 2-Wijnandia 12-27
Hoensbroek-Wilskracht 7-14
IVS-Hellas2 15- 9
2D
BeQuick-Gulpen 5-10
Olympia-Roda 16-10
Selpa MVC 2-Maasbracht 8- 6
Break Out 2-Margraten 2 11-15

3A
Popeye-Breeton Sp. 2 8-7
Manual-Eksplosion 2 5-113B"
Linne-Hercules 7- 8
Swift3-Maasbracht2 6- 8
Stramproy Sittardia 5 10-12

3C
Bom 2-Sittardia 4 10- 8
Wilskracht 2-Limburgia 5- 7
IVS 2-Zwart Wit 3-13
3D
Adio-Polaris 2 8-22
Juliana-Roda2 11-12
Esta-HVS 12- 7
Break Out3-Olympia 2 17-11
Jun. P.K.
NOAV-Merefeldia 7- 6
lason2-Swift 19- 7
Rapiditas-BlauwWit 2-10
Heren
3. Div. D
Tremeg-Jupiter 14-13
Bergeyk-VIOS 12-23
E. Meteoor-Swiit2 27-21
Blerick-Apollo 17-15
DVC-Aristos 24-17
Jeugd Div. Z.O.
Bevo-SwiftA. 22-17
AAC-E. Meteroo 13-23
DVC-V + L 14-19
Esea-Gazellen 11-15
Duiven-Sittardia 14-17
P.K.
BSV-Swift3 17-17
HBS-Kerkrade 22-17
Polaris-Herten 20-19
Alfa Sch.-Loreal 2 15-15
Haslou-Caesar 6-32
Eksplosion-Zwart Wit 12-15
IA
VIOS 2-Bevo 2 7-27
Herten 2-DES'S9 29-14
Posterholt-Blerick 2 16-9
Loreal 3-Ospel 22-26
1B
Wilskracht Blauw Wit 317-16
Hoensbroek-Minor 10-11
Sittardia3-Break Out 21-20
SHV-NOAV2 14-15
2A
Loreal 4-Popeye 13-13
2B
Grathem-Stramproy 25- 6
Be Fair-Maasbracht 22-15
Posterholt 2-Born 12-15
Rapiditas 3-HBS 2 25-17
2C
V+L3-BlauwWit4 17-15
Wilskracht 2-SVM2 23-16
DESUb-AlfaSch.2 5- 0
2D
Kerkrade 2-Zwart Wit 2 25-18

lason-Marsna 12-12
Voerendaal 2-Minor 2 27-13
3A
Blerick 3-Vesta 2 14- 7
Grathem 2-Merefeldia2 13-17
Linne-Bevo4 ' 19-13
Beatrix-Breeton Sp. 2 10-13
3B ,
Be Quick-Filarskis 17-28
Polaris 2-ATSV 2 34-21
Break Out 2-Selpa MVC 24-17
lason2-BSV2 15-15

worstelen
Hoofdklasse seniores: Simson
Schaesbeg-Simson KDO Den
Haag gr. torn. 29-10, vr. stijl
24-14; De Halter utrecht-
Olympia Utrecht gr. Rom
24-16, vr. stijl 22-18; Hercules
Dord.-Hercules Amsterdam
gr. rom. 22-14, vr. stijl 23-12;
SSS Alkmaar-SDZ Utrecht gr.
róm. 20-16, vr. stijl 29-9.
Stand
Simson 10-17
Olympia 10-17
Simson KDO 10-16
de Halter 9-10
Hercules Adam 9- 8
SSS 10- 4
Hercules Dord. 10- 4
SDZ 10- 2

Reservehoofdklasse: de Hal-
ter Utrecht-Olympia Utrecht
gr. rom. 8-20, vr. stijl 8-16;
Simson Schaesberg-Simson
KDO Den Haag gr. rom. 8-12,
vr. stijl 8-12.
Stand
Olympia 7-14
Simson 7-10
Simson KDO 7- 6
de Halter 6- 4
Hercules Adam 6- 4
SDZ 7- 0

bowling
Stedenontmoeting regio 3
NBF
Senioren
Heerlen 7018

Sittard 7015
Venray 6881
Venlo 6722
Junioren
Heerlen 1897
Venray 1775
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
Kwartettenleague
O. Ons-Three PI. O. 3-1
S'9o-StalmeierM. 0-4
Wigrut-Kl. Bim 1-3
BTKawasaki-SOS 3-1
'1 Boebelke-Marastima 3-1
Roda-The Ladies 1-3
BBH trioleague
ÜBKodiaks-ÜBIceB. 0-4
UB Polar B-UB Koala's 3-1
UD I-Blind 4-0
UB Obies-F. Olympic 3-1
UD 2-BT Spoilers 2-2
BBH dubbelleague
SnackbarA.-BT Fr. Golob 1-3
MPG-theGrizzly's 3-1
BTKameleon-Twilight 1-3
Team 14-Rest.Stap In 1-3
Joemi-Brugman Ass. 3-1
Agio-VOG 2-2
Hodaar-Anca 3-1
Dubbelleague A
Anco-Optimisten 2-2
Volhouders-Lablo's 1-3
Riefie-Good Luck 1-3
Trekvogels-Puppies 1-3
BZN-Pinhunters 3-1
Missers-Madonna's 1-3
Dubbelleague B
MisLukt-SOS 1-3
Val Om-B. Angels 0-4
Malgrat O-Lavendel T. 1-3
Pin Ups-Baanbr. 1-3
WC Eend-Knakkers 3-1
The Katz-Return 1-3

dart
A-divisie
T. Term-Gez. Hook 5- 5
Corner-Gebrook 7- 3
Eikske-Q. Bras 0-10
Bullficht 2-Bullficht 6- 4

B-divisie
Trepke-Rebels 3-7
Gebrook 2-Corner 2 6-4
Schopke-Boereslot 6-4

bridge
De prijswinnaars van de
Kerst-bridgedrive in Tree-
beek, georganiseerd door de
bridgeclub 'Bronsbeek' lui-
den:
Groep A: 1. dames Gerards-
van de Haar 64.29 %, 2. Stevel-
mans-van de Weijer 61.61 %, 3
mevrouw Beckers-van de
Zwan 58.53 "7,, 4. dames
Brands-de Groot 58.33 'Groep B: 1. echtpaar Damen
63.33 %. 2. mevrouw Vonk-Pe-
ree 58.63 %, 3. Rulkens-Van-
derfeesten 58.63 */<, 4. echtpaar
Götter 57.44 %.
Groep C: 1. mej van Mulle-
kom-Vondenhof 64.17
echtpaarRhebergen 61.67 1,, 3.
mevrouw Antes-Fokkinga
61.67 %, 4. echtpaar Bour 57.08
*.
Groep D: mevrouw Bendérs-
Rocci 60.83 °li. 2. dames Enge-
len-Hirdes 57.08 %, 3. dames
Hermans-Danielse 55.00 %', 4.
echtpaar Jongen 53.75
Groep E: 1. dames Jones-Ver-
braak 59.17 %, 2. echtpaar ln 't
Veld 58.75 *, 3. dames Le-
naerts-Schumans 57.50
mevrouw Wiertz-Hermkens
55.837,.
Groep F: 1. dames Oomen-
Steinbusch 67.05 %, 2. echt-
paar Verlaan 63.10 %, 3. echt-
paar Weisscher 60.22 %, 4. me-
vrouw Boor-Walmacq 57.74 %.
Groep G: 1. mevrouw Rein-
ders-heer Coenen 62.9::
echtpaar Maas 61.25 %, 3.da-
mes Melssen-Weijers 61.25 %,
4. Joost en Bart Schure 58:75
7c,
Groep H: 1.echtpaar Severens
63.33. %, 2. echtpaar Beumer
59.17 %, 3. Otten-Governe
57.50 %, 4. Paardekoper-Mool-
huijzen 56.25 %.

sport
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Short naast
Timmanler brood in zit, betwijfelen wij.

ter er gaat bij wijze van spre-
ek geen dag voorbij of er ver-
fijnt wéér een boek waarin een
*tbalprof zijn leven aan den
'«e kenbaar maakt. Zojuist is"je Haan, genoeg gelachen'
Renenen. Theo Vaessen, eenp de wol geverfde Limburgse
*tbaljournalist, schreef in"aie volzinnen op wat Haan!"i vertelde.

OSS - Praten over wielrennenkost hem meer inspanning danop één dag de Galibier, de Croix de Fer en de L'Alpe d'Huezbeklimmen. Gert-Jan Theunisse heeft een hartgrondige hekelaan de plichtplegingen die verstrengeld zijn met zijn beroep.Zo hard mogelijk fietsen, het liefst bergop, is zijn werk. Datdoet hij met veel plezier, inzet en fanatisme. Als het wordt ver-langd iedere dag. Over zijn werk praten doet hij wel, maar metkennelijke tegenzin. Auto's, zijn tweede passie, daarover kanhij uren uitweiden.

Limburgs dagblad J
boek
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