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runsummer 100maal angehouden
lINSSUM - De BrunssumseJ-tie is gisteren een even tries-
ftls bijzondere primeur teni gevallen. Een 34-jarige in-
ler uit die plaats werd name-
;Voor de honderdste keer aan-
houden.
het verleden varieerden zijn
len van diefstal tot handel in
dovende middelen. Afgelo-
* woensdag werd hij achter

* en grendel gezet vanwege
1 winkeldiefstal ter waarde

' zeven gulden. Bovendien
pht hij in een cel zijn roes uit-
ten.

'de vraag hoe men bij de
**i.ssumse politie denkt over,
! hardleerse inwoner ant-
'ordde een adjudant enigszins
jjisch: „We houden een recep-

Mogelijkrol oud-consulbij aanslagen
?*HAAG- De Haagse politie be-""t over aanwijzingen van een

I betrokkenheid van
Spaanse consul-gene-

J 'n Nederland, Rafaël Jovery De
fa. bij de vier bomaanslagen op
i^ise diplomatieke vestigingen

»^en Haag. Het onderzoek van de
"terche richt zioh op het verleden, de man, die in julivan dit jaar

* Spanje is teruggeroepen. De, 'talige consul zou zich in ons
*" hebben bezig gehouden met

'*-}el in drugs, wapens en gestolen. J-'s. De inkomsten uit die illegale
'del zouden bestemd zijn voor de
'nciering van aanslagen van defj-ische afscheidingsbeweiging
**" Jover y De Mora is gelieerd.-de koninklijke familie in Spanje
*ou om die reden bescherming

van de Spaanse overheid.

van de Haagse po-
JP> Nico Laterveer, wilde geen en-e mededeling doen over het ver-
'P van het onderzoek. De verden-
ken jegens de voormalige Spaan-

consul konden door hem niet
rden bevestigd. De hofstad is de
"lopen twee maanden geteisterd

een reeks aanslagen op Spaan-
diplomatieke doelen.

het weer

bewolking

**** dik wolkenpakket strekt.ch uit van Nederland totPor-
J*.Bal. Omdat de bovenstro-
rj 'iq zuidwestelijk is komt al
J^*-e bewolking over ons heen,
I *aruit af en toe regen zal val-
i l-- De wind is matig tot vrij
w *chtig uit zuidwestelijke
tv

c-Uing. De middagtempera-
tïj**r loopt op tot 13 graden,
-■""vijl het kwik 's nachts
y*-Ut naar 9 graden.
tf

o°f0°f actuele informatie be-
i effende het weer in Limburg
>U u bellen 06-91122346

v?**op: 08.45 onder: 16.30
01.56 onder: 12.37

'Succes'
De Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken Baker noemde de
militaire actie gisteren 'een succes.
~De crisis is nog niet helemaal over,
maar de meeste van onze doelen zijn
bereikt", aldus de minister, die als
die doelen noemde: bescherming
van de Amerikanen en het Panama-
kanaal, alsmede herstel van de de-
mocratie in Panama.

Maar een ander zeer belangrijk doel,
de arrestaie van Noriega en hem we-
gens drughandel in de VS laten be-
rechten, is niet bereikt. Zeker is dat
de Amerikanen gisteren alle Pana-
mese militaire installaties vast in
handen hadden. Wel werden toen
nog gevechten in verschillende wij-
ken van Panama-City gemeld.

Van Noriega zelfwerd gisteren niets
vernomen, maar het hoofd van zijn
lijfwacht, luitenant Asuncion Gai-
tan, zei dat hij 'veilig' is. Gaitan riep
namens Noriega de Panamese troe-
pen op zo lang mogelijk door te
vechten.

Gevaar
De Amerikaanse president Bush zei
dat hij de opdracht tot de aanval had
gegeven nadat hij tot de conclusie
was gekomen dat het leven van de
34.000 Amerikanen die in Panama
wonen in groot gevaar was geko-
men. Bush doelde daarmee op uit-
spraken van Noriega, dievrijdag zei
dat zijn land 'in staat van oorlog'
was met de VS, en op aanvallen op
Amerikanen in Panamta, die zater-
dag resulteerden in de dood van een
Amerikaanse soldaat.

Bush zei niet te kunnen yoorspellen
wanneer de uriilitaire operatie zou
eindigen en ere 11.000 Amerikaanse
militairen die gisteren waren over-
gevlogen ter assistentie van de
14.000 militairen die al in Panama
zitten, weer naar huis zullen kunnen
terugkeren.

# Zie verder pagina 5

" Plunderaars maakten
gisteren meteen ge-
bruik van de Ameri-
kaansee inval om hun
slag te slaan in de Pa-
namese hoofdstad. De
politie was niet in
staat tegen de plunde-
raars op te treden.

CDA-voorzitter
'regelt applaus'

DEN HAAG - Deredevoeringen
van CDA-partijvoorzitter Wim
van Velzen blijven binnen zijn
partij de gemoederen bezig hou-
den. Volgens doorgaans be-
trouwbare bronnen binnen Tiet
CDA zou Van Velzen oud-Russi-
sche trucs toepassen om applaus
te krijgen: de partijvoorzitter
verspreidde afgelopen zaterdag
tijdens de partijraad vooraf op
kleine schaal zijn redevoering
onder geestverwanten met
streepjes op de plaatsen waar zij
geacht werden te klappen.

„Dat doet hij vaker", zegt een.
CDA-er, die als saillant detail
weet te melden dat Van Velzen
vooraf in een leegzaaltje zijn toe-
spraken oefent. Van Velzen baar-
de zaterdag opzien door zich te
ontpoppen als de plaatsvervan-
gervan de zieke fractievoorzitterElco Brinkman, een daad die ge-
passeerde Tweede-Kamerleden
van het CDA tot woede bracht.
Over de jongste verwikkelingen
in de interne partijcampagne te-
gen de getergde voorzitter zegt
zijnwoordvoerder: „Moet ik daar
op reageren? Gezeur." Dodental

Inmiddels wordt steeds duidelijker
dat het aanvankelijke dodental van
tweeduizend demonstranten afgelo-
pen zondag in Timisoara waar-
schijnlijk te hoog is. Joegoslavische
bronnen noemen dit getal welis-
waar nog steeds, maar een journa-
list van de Oostenrijkse radio, die
tijdens de demonstraties in de stad
was en daar ook opnamen heeft ge-
maakt, schat het aantal doden op
400.
Ook de Hongaarse minister van
Buitenlandse Zaken Gyula Hom
gaat nu uit van een paar honderd
doden. Hom heeft gisteren de on-
middellijke vrijlating van Laszlo
Tökes geëist, de dominee met wiens

arrestatie de demonstraties zondag
zijn begonnen. Afgelopen dagen
was onduidelijk wat er met Tökes is
gebeurd. Volgens sommige berich-
ten is hij nog steeds in leven. Uit an-
dere bronnen wordt vernomen dat
hij door de veiligheidsdienst Securi-
tate is vermoord.
De EG-commissie in Brussel heeft
gisteren besloten om maatregelen
tegen Roemenië te nemen. Tijdens
spoedoverleg over de situatie in dat
land heeft ze besloten voorlopig
geen contacten meer met de Roe-
menen te onderhouden. De EG zal
geen enkele nieuwe handelsconces-
sie aan Roemenië verlenen. België
heeft zijn ambassadeur in Roeme-
nië gisteren teruggeroepen voor
overleg. De Oostenrijkse regering
zal haar ambassadeur uit Roemenië
terugroepen.

" Zie ook pagina 5

Veel doden bij Amerikaanse militaire ingreep in Panama

Noriega ontsnapt aan VS
Van onze correspondent

WASHINGTON - De 25.000
Amerikaanse militairen die
gisterochtend Panama bin-
nenvielen, hadden gister-
avond het grootste deel van
het land onder controle. Wel
was er nog sprake van sporadi-
sche gevechten. Het is de
Amerikanen echtef nietgelukt
de dictator van Panama, Ma-
nuel Noriega, gevangen te ne-
men. Bovendien hebben Pa-
namese militairen een aantal,
mogelijk meer dan veertig,
Amerikanen en Europeanen
gegijzeld.

Guillermo Endara, de winnaar van
de presidentsverkiezingen in mei
die door Noriega ongeldig werden
verklaard, werd gisteren al door een
rechter tot president van Panama
beëdigd.

Het Amerikaanse ministerie van
Defensie zei gisteravond dat de ope-
ratie ten minste elf Amerikaanse
soldaten en een ambtenaar het le-
ven heeft gekost, en dat in ieder ge-
val 59 van hen zijn gewond. Een sol-
daat wordt vermist. Aan Panamese
kant zijn enige honderden doden
gevallen, een aantal dat naar ver-
wachting snel zal oplopen.

Noodtoestand uitgeroepen in Titnisoara

Weer demonstraties
in Roemeense steden

Van onze correspondente
BOEDAPEST - In meerdere Roe-
meense steden is gisteren weer ge-
demonstreerd tegen het bewind van
partijchef Ceausescu. Volgens het
Joegoslavische persbureau Tanjug
zijn in ieder geval in Boekarest, Cluj
en Timisoara demonstranten de
straat op gegaan. In de laatste stad
hebben zon 50.000 mensen gede-
monstreerd, ditmaal zonder dat het
leger heeft ingegrepen. De demon-
stranten eisen de lijken van hun
neergeschoten familieleden op.
Het bewind heeft inmiddels de
noodtoestand uitgeroepen in het
district Timisoara. Het Roemeense
leger in het gebied en de militie zijn
in staatvan paraatheid gebracht. De
stad zelf is nog steeds van de buiten-
wereld afgesloten. Volgens een in
Joegoslavië aangekomen reiziger
wordt er gestaakt.
Ceausescu, die gisteren terugkeerde
van een driedaags staatsbezoek aan
Iran, hield na zijn terugkomst een
tv-toespraak waarin hij inging op de
gebeurtenissen. De betogingen zijn
volgens Ceausescu het werk van
door Hongarije en andere landen
opgestookte vandalen en bandieten
die de economische en politieke sta-
biliteit van het land willen onder-
mijnen. De Roemeense partijleider
ontkende dat er sprake was wn do-
den. Dat was volgens hem 'desinfor-
matie van Radio Boedapest.

vandaag

" AZM betaalt toch
kosten longoperatie
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" '1992' leidt tot
'Euromoeheid'
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sport
Oranje voor schut gezet

ROTTERDAM - Het is te ho-
pen dat de volgende wed-
strijd tussen Nederland en
Brazilië wat leuker wordt. Bij-
voorbeeld bij het wereldkam-
pioenschap in Italië. Dan ove-
rigens zal het Nederlands elf-
tal zich niet te veel illusies mo-
gen maken. De manier waar-
op het 'B-elftal' gisteravond in
de Kuip door Brazilië voor
schut werd gezet, doet het
ergste vrezen, ook al schijnt
de nederlaag met slechts 0-1
dragelijk.

" Zie verder pagina 25

Nederlander sex-kampioen
DEN HAAG - De Nederlander is
de sex-kampioen van Europa.
Dat is vastgesteld door prof.
drWemer Habermehl, directeur
van de Gesellschaft für Erfah-
rungswissenschaftliche Sozial-
forschung te Hamburg.

De Nederlander heeft gemiddeld
2,5 keer per week geslachtsver-
keer. Onderaan staan de Denen
en de Engelsen met 1,9 keer per
week.

Habermehl deed zijn onderzoek
onder bijna vijfduizend mannen
en vrouwen in elf Europese lan-
den. De voornaamste uitkom-
sten van zijn werk staan gepubli-
ceerd in de jongste uitgave van
de Nederlandse editie van Play-
boy.

Uit het onderzoek blijkt verder
dat Nederlandse vrouwen, sa-
men met de Zweedse, het vaakst
een orgasme bereiken: in 68 pro-
cent van de vrijpartijen. Oosten-
rijk scoort het laagst met 43 pro-
cent.
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Serie cahiers van
Bonnefantenmuseum
MAASTRICHT - Onder de naam
'Le rosé du blue' brengt het
Maastrichtse Bonnefantenmu-
seum een serie Cahiers uit, waar-
van inmiddels drie delen zijn
verschenen. In de reeks zien pu-
blicaties het licht die betrekking
hebben op de collectie van het
museum.
In het eerste deel wordt een her-
ziene versie van het artikel gepu-
bliceerd, dat de Engelse kunste-
naar Richard Deacon schreef als
toelichting op zijn werk, dat in
1987 werd geëxposeerd in het
Bonnefantenmuseum. Het arti-
kel, dat in het Engels en Neder-
lands wordt weergegeven, gaat
met name over het gebruik van
materialen, gespiegeld aan de
sonnettenreeks 'Orpheus' van
R.M. Rilke.
In deel twee schrijft Aurora Gar-
cfa over de installatie Placa del
joe de la pilota (Plein voor kaatst-
spel, Bonnefantenmuseum 1988)
en vergelijkt deze met Solano's
installatie in het Musée dart con-
temporain te Bordeaux.
In deel drie onderneemt conser-
vator Hans Janssen een analyti-
sche speurtocht langs de werken
en de daarin gebruikte beeld-
middelen met foto van Marien
Schouten.
De cahiers zijn alle vormgegeven
door Geert Setola uit Oirsbeek,
de redactie is in handen van Ad
Himmelreich van het Bonnefan-
tenmuseum. De prijs bedraagt

’ 17,50 per deel.

Muziekconcours
voor scholen

MAASTRICHT/
HASSELT - Een
muziekconcours
voor scholen van
voortgezet/secundai
r onderwijs wordt in
1990 georganiseerd
door de onlangs
opgerichte stichting
Scolarta. De
oprichting had
plaats bij
gelegenheid van het
herdenkingsjaar '150
jaar beide
Limburgen'. De
stichting is van plan
elk jaareen concours
op één van de
kunstgebieden,
muziek, theater,
beeldende
vormgeving en taal,
te organiseren.

Ze beoogt daarmee
de, verborgen,
talenten onder de
leerlingen te
stimuleren, niet
zozeer met het oog
op mogelijke
toekomstige

beroepsuitoefening,
maar om
persoonlijke
expressiemogelijkhe
den te ontdekken en
te bevorderen. In de
stichting
participeren mensen
uit het onderwijs en
het cultuurleven.
Initiatiefnemers zijn
inspecteurs van het
voortgezet
onderwijs in
Nederlands en
Belgisch Limburg,
een voormalig rector
van het
Veldeke-college in
Maastricht en de
directeur van het
cultureel centrum
Hasselt.
Voor het
muziekconcours,
waarvan de finale
plaats heeft op
zaterag 24 maart
1990, worden tijdens
voorselecties 10
kandidaten in
Nederlands en

Belgisch Limburg
gekozen, 5 uit elke
provincie. De
prestaties worden
beoordeeld door een
deskundige jury, die
gevormd wordt door
musici uit beide
provincies. Er wordt
daarbij vooral gelet
op muzikaliteit en
speelvreugde. De
deelnemers aan de
finale ontvangen een
oorkonde, de beide
winnaars bovendien
een prijs.

Scolarta verstaat
voor dit concours
onder muziek:
klassieke muziek
van oud tot modern,
ruim te
interpreteren,
bijvoorbeeld ook
'klassieke' jazz.

Scholen kunnen nog
inschrijven tot 12
januari 1990. Voor
Nederlands
Limburg is de
contactpersoon Drs.
CJ. Meijer, Graaf
van Waldeckstraat
27, 6212 AM
Maastricht,
-S 043-250524.

KERKRADE- Vr 22/12: Concert Musica Mosa
0.1.v. Alex Schillings m.m.v. John
Bröcheler.
- Di 26/12: Kerstconcert in Lamber-
tuskerk m.m.v. organist Hans van
der Harst en tenor Jaap Smit (15.00
uur).

MAASTRICHT
- Za 23/12: Weihnachtsoratorium
door LSO m.m.v. Limburgs Vocaal
Ensemble en Bach-Cantorij Zuid-
Limburg (Annakerk 20.30 uur).- Di 26/12: Kerstkoffieconcert door
Barokensemble Prattica Musica
(12.30 uur).

SITTARD
- Za 23/12: Up on the roof van Si
mon Moore en Jane Prouse. Muzi
kale hits uit de jaren '70.

- Di 26/12: Kertconcert doorRitmic
Group Schinveld (12.00 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

Weihnachtsoratorium op niveau bij LSO
ROERMOND - 'Bach klinkt het
mooiste in èen kerk - anders gaat
de polyfonie verloren.' Deze uit-
spraak van dirigent Salvador
Mas Conde kan ik, na de door
hem geleide uitvoering van de
eerste drie cantates van het
Weihnachtsoratorium van J.S.
Bach, die dinsdag plaatsvond in
de Oranjerie te Roermond, volle-
dig onderschrijven. Een uitvoe-
ring gegeven door het Limburgs
Symphonie Orkest in 'moderne'
barokorkest-bezetting, een ko-
rencombinatie gevormd door de
Bach-Kantorij Zuid-Limburg en
het Limburgs Vocaal Ensemble,
en de solisten José Kalthof (so-
praan), Hebe Dijkstra (alt), de
voor de zieke Wouter Goedhart
ingevallen tenor Boldizsar
Keönch en Martin Kranzle (bas),
die de zieke Frans Kokkelmans
verving.

Nadat de meeste Mattheuspas-
sie- en Johannespassie-uitvoe-
ringen in onze provincie van de
kerk naar de meer comfortabele
schouwburg verhuisd zijn, kon
het Weihnachtsoratorium niet
achterblijven. En dus moest ook

dit werk van 'cantatekampioen'
Bach de benodigde gewijde sfeer
missen, die in een schouwburg
met enkele papieren kerstklok-
ken en een kerstboom niet te ver-
vangen is. In een theater maakt
het trouwens qua sfeer niet veel
uit, of er nu Bach klinkt, ofBeet-
hoven, Brahms of Bartók. Daar-
naast heeft uiteraard de typische
kerkakoestiek een wezenlijke
functie bij religieuze muziek.
Beide, samenhangende elemen-
ten zijn voor Bachs muziek van
meer belang dan het gekrakeel
rond authentieke instrumenten
en dito interpretaties. Alleen in
Maastricht heeft men dat begre-
pen, alhoewel zowel Venlo, Roer-
mond als Heerlen beslist over
Bachwaardige kerken beschik-
ken, wordt slechts in de Lim-
burgse hoofdstad het Weih-
nachtsoratorium in een kerk uit-
gevoerd.
In muzikaal opzicht was er op de
uitvoering in Roermond deson-
danks weinig aan te merken; die
had beslist niveau. De drie canta-
tes, die Bach in 1734 respectieve-
lijk voor Eerste, Tweede en Der-
de Kerstdag geschreven had,

kregen onder Salvador Mas Con-
de een vlotte, naadloos lopende
vertolking. De korencombinatie
voerde de diverse koralen 'ge-
konnt' uit, al hadden sommige
vocalisten hoorbaar moeite met
het voor mijn gevoel iets te hoge
tempo in de andere koorgedeel-
tes. Niet alleen de koorklank,
maar ook de warme altstern van
Hebe Dijkstra zou in een kerk
veel beter tot haar recht geko-
men zijn, alhoewel de intentie
waarmee zij haar aria's bracht,
niets aan duidelijk te wensen
over liet. José Kalthof zong haar
kleine engelpartij ook als een en-
geltje, al werd zij in het duet met
invaller-bas Martin Kranzle door
diens operastern overvleugeld.
De Hongaarse tenor Boldizsar
Keönch, momenteel docent aan
het Maastrichts Conservatorium,
bracht de evangeliepartij met
overtuiging, zij het aan de snelle
kant. Het LSO had zich hoorbaar
hersteldvan de Benzi-betovering
en begeleidde 'gewoon' goed.
Hans van Dijk, die als continuo-
speler fungeerde, schreef overi-
gens in zijn goed gedocumen-
teerd verhaal bij het Weihnacht-
soratorium n.a.v. de derde canta-
te dat 'de Derde Kerstdag in
sommige streken nog wordt ge-
vierd.' Bij mijn weten wordt deze
dag sinds jaar en dag alom ge-
vierd, zij het als 'kliekjesdag'.

peter p. graven

recept
Gebraden ossehaas
met paddestoelen
Benodigdheden voor 4-6 personen:
750-800 g ossehaas (bij voorkeur ge-
lijkmatig gevormd stuk), 250-300 g
grotchampignons, 250 g oester-
zwammen, 1 uitje, runderbouillon, V.
1 slagroom, cognac, madeira, ge-
droogde oregano en peterselie, 225 g
boter, zout en peper.
Maak paddestoelen en oesterzwam-

men schoon en verdeel in vieren.
Snipper ui fijn. Bak paddestoelen en
ui 4-5 minuten, voeg 1 dl bouillon en
2 el madeira toe en laat 4-5 min. door-
koken. Schroei vlees in 125 g boter
dicht en laat op laag vuur zachtjes 18-
-20 min. braden. Bestrooi met zout en
peper. Laat vlees verpakt in alumi-
niumfolie rusten. Braadvocht afblus-
sen met bouillon, aanzetsels losroe-
ren en zeven. Aan de kook brengen
met paddestoelen, 1 el cognac erdoor
en room toevoegen. Zachtjes laten

doorkoken tot licht gebonden. Breng
op smaak met zout' en peper. Ver-
warm paddestoelen in saus. Snijd os-
sehaas in plakken, drapeer dakpans-
gewijs op voorverwarmde ovale
schaal. Schep paddestoelen uit saus.
Bestrooi met fijngehakte peterselie
en dien saus apart op.
TIP: Serveer herbij verse winter-
groenten zoals spruitjes, witlof en
bleekselderij en gebakken krielaard-
appeltjes.

kunst
Alex Schillings John Bröcheler:

'Het is een openbaring
om met hem te werken'

door jos frusch
KERKRADE - De afgelopen da-
gen hebben ze keihard gerepe-
teerd en morgenavond hopen ze
de vruchten daarvan te plukken.
De dames en heren musici van ka-
merensemble Musica Mosa staan
voor hun tweede krachtproef.
Zon twee maanden geleden
stond het zweet hen in de schoe-
nen toen zij samen met de be-
faamde cellist Jean Decroos van
het Concertgebouworkest in het
Kerkraadse Wijngrachttheater
optraden. Dat was het eerste con-
cert in de serie van drie, waarop
bekende professionele solisten
met het uit professionele (veelal
als docent werkzame) musici en
goede amateurs bestaande en-
semble meewerken.

Nu is een al even befaamde solistbij
Musica Mosa te gast: 'onze eigen'
John Bröcheler, die normaliter op
de grote en belangrijke Europse
opera- en concertpodia te vinden is,
maar rond Kerst de tijd vond om
met Musica Mosa samen te werken.
Via Truus Bahnen, concertmeester
van het ensemble kwamen de con-
tacten tot stand en de directie van
het Wijngrachttheater zorgde voor
de rest. Daarmee ging een wens-
droom van Alex Schillings, de en-
thousiaste dirigent van Musica
Mosa in vervulling. „Het is een
openbaring voor het orkest en voor
mij persoonlijk om met John Brö-
cheler te werken", aldus Alex Schil-
lings, die kost wat kost zijn griep-
aanval en keelontsteking probeert
te onderdrukken om toch in ieder
geval vrijdagavond paraat te zijn.
„Zijn inbreng, zijn beheersing van

de materie is gewoon verbluffend.
Door zijn uitstraling wordt het in-
eens veel gemakkelijker los te ko-
men van de noten."

Maar ook JohnBröcheler zelf is vol-
gens Schillings gecharmeerd van de
samenwerking met het Limburgse
ensemble, dat de laatste tijd steeds
meer taken te vervullen heeft op het
gebied van koorbegeleiding. „Hij
vindt dat wij verbazend goed spe-
len", aldus de jonge dirigent. „Dat is
een groot compliment voor ons. Het
is immers beslist niet gemakkelijk
om de juiste sfeer te treffen van de
Ernste Gesange van Eisler." Alex
Schillings is dan ook vol vertrou-
wen over de goede afloop van dit
ambitieuze concert. „Jean Decroos
zei: 'Ik heb deeerste driekeer geke-
ken, geluisterd en gespeeld, maar
de laatste keer alleen nog maar ge-
speeld. Ik hoop dat dat met John
Bröcheler ook het geval zal zijn. Als
het orkest hem dan ook nog in zijn
vrije, muzikale expressie kan vol-
gen, dan zal dit concert heel bijzon-
der worden. Het ensemble is in
ieder geval weer een stuk rijper ge-
worden. De vrees is weg bij de musi-
ci, ze kunnen nu meer ontspannen
en met meer overtuiging spelen."

Het concert van Music Mosa en
John Bröcheler begint morgen-
avond om 20.00 uur. Het program-
ma ziet er als volgt uit: Cristmas
Concerto Grosso - Corelli; Concerto
Grosso nr. 7 - Handel; Ernste Ge-
sange - Eisler; Io ti lascio, oh cara -
Mozart en de Canon van Pachelbel.

" John
Bröcheler en
Musica
Mosa
repeteren
0.1.v. Alex
Schillings
aan Eisler

Foto:
3-POOT

José Carrerat
naar Nederlal

AMSTERDAM - De Spaan*
José Carreras geeft op 14 m*
recital in de grote zaal van li
certgebouw in Amsterdam. \
zo Scalera begeleidt hem aa»
no. Het repertoire is nog niel
tief vastgesteld maar er zal et
ze worden gemaakt uit It*
(bel-canto) liederen. Carreij
sluit zijn recital 'ongetwijfej
een aantal opera-aria's, al<*
impresariaat. Carreras, die]
ziek was, treedt sinds ruim «
weer 'beperkt' op. I
i

J

verder in

SITTARD - In Theater Sirkel, Put-
straat 22 te Sittard, speelt theater-
groep De Maatschap uit Tilburg
morgenavond Eros en de eenzame
man van Louis Paul Boon. Het is
het verhaal van de oude man die te-
rugkijkt op zijn sexueel mislukt le-
ven. Boon schreefzijn laatsteroman
in 1979, twee maanden voor zijn
plotselinge dood. De uitvoering be-
gint om 20.30 uur.

ROTTERDAM - Tijdens de Rotter-
damse Pianodriedaagse, die woens-
dag 27, donderdag 28 en vrijdag 29
december in De Doelen in Rotter-
dam wordt gehouden zal harmonie

bt. Micnaei uit 'inorn het si.
eert verzorgen. Onder leidin"
Heinz Friesen en met Rian d« t(
als solist zullen onder mem
Rhapsodie in blue van Gersh* %
Slothouwers Concertvati
worden uitgevoerd. Het conc^de grote zaal begint vrijdaglf(
om 20.15 uur.

in de theater

HEERLEN
- Vr 22/12: Weihnachtsoratorium
door LSO m.m.v. Limburgs Vocaal
Ensemble en Bach-Cantorij Zuid-
Limburg.
- Za 23/12: Giselle door het Roe-
meens Staatsensemble Fantasio.
- Di 26/12: Kerstconcert door Heer-
lens Mannenkoor Pancratius (12.30
uur).

" Scène uit Giselle, gebracht door het Roemeens Staatsballet Fantasio.

Oplossing van gister
ï

Horizontaal: 1. aanstonds; 4. aarde; *-

rector; 7. diafragma; 11. motet; 12. f
half. ■<
Verticaal: 1. abracadabra; 2. tarwe; 3 'latief; 4. aar; 5. ent; 8. arm; 9. rotor; 1J

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 land in Europa; 4 oude dans; 8
geurige balsem van gelijl^amige plant; 9 bij-
belse naam; 11 niet stug; 13 persoonlijk vnw.;
14 dwarshout aan een mast; 15 soort dolk; 17
uitheems gerecht; 19 vertrouwelijk; 21 vaste
wijze van handelen; 22 handvat v.e. spoor-
wissel.

Verticaal: 1 onverstandig; 2 alleenzartj
weerbarstig (van personen); 4 kleine vOÖ*
familielid; 6 gewrichtsholte; 7 sierplat
aanmatigende houding; 12 jong schaaPv
vierendeel; 16 vreemde titel; 17 tenen ""18 warm, teder-; 20 watervogel.
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'Riskant'
Ondanks de kritiek stelde staatsse-
cretaris Ter Veld (Sociale Zaken)
dat het kabinet het voorstel niet zal
terugnemen. Zij wees op de in dat
geval te verwachten miljardente-
genvaller. Minister Kok (Financiën)
noemde het gedrag van de Eerste
Kamer 'buitengewoon riskant. Hij
gafte kennen dat hetkabinet 'de po-
litieke inzet' heeft om door te gaan.

CDA, VVD en D66 hebben in de Se-
naat 43 van de 75 zetels. Daarvan be-
zet het CDA er 26. Volgens senator
Van derMeulen zal „zeker een groot
deel van deCDA-fractie tegen stem-
men". Het zal daarvan afhangen of
het kabinetsvoorstel het alsnog
haalt. VVD (twaalf zetels) en D66
(vijf zetels) stemmen tegen. De ove-
rige fracties zijn, voor zover bekend,
voor.

an Agt begin
990 naar VS
'SSEL - De voormalige pre-

'Dries van Agt is vorige week
'oofd van de EG-delegatie in de
geaccrediteerd bij het Witte

'" Begin januarizal hij zijn func-
officieel gaan bekleden. Dat
t een woordvoerder van de
>Pese Commissie gisterenbe-
'gd.Van Agt is deeerste EG-ver-

die zijn geloofsbrie-
heeft mogen overhandigen aan
'tnerikaanse president.

Staatssecrataris wil weer 'Schengen'-overleg

Aantal asielzoekers in 1990naar 20.000
,-J HAAG - Staatssecretaris Kos-, JVreemdelingenzaken) verwacht', het aantal asielzoekers volgend

£tot 20.000 zal stijgen. Dat is twee
I St». Eo vee* a's Nederland kan op-

' j^n.Kosto zei dat gistermiddag, j êns een informelekennismaking
jj.de pers. Dit jaar verwacht het.|?-sterie van Justitie ongeveer!,vOO asielzoekers. De capaciteit
'jJ; 9.200 is ver ontoereikend om
£ allemaal op te nemen. Vooral
j, aantal asielzoekers afkomstig
Afrika stijgt enorm.

Ijlsto vindt dat Nederland binnen
IV maanden de regeringsleiders
h| de Benelux-landen, Duitsland

frankrijk bijeen moet roepen
kor een topconferentie over het

treden verdrag van 'Schengen'.
L
tv* verdrag regelt het vrije verkeer
L1Personen tussen België, Neder-
fcA Luxumburg, Duitsland enVrijk.
Voorzitter
vertekening ervan strandde eer-
L deze maand op problemen met
L^Umburg over de bestrijding vanV^stingfraude, op de harmonisatie
w} het asielbeleid en op de vraag
rij moet gebeuren met mensen

_
.Vh Via de DDR de Bondsrepubliek
'3enkomen. Nederlandzit het ko-

mende half jaar het overleg over
'Schengen' voor.
Op de topconferentie van regerings-
leiders moet vastgesteld worden
over welke teksten uit het verdrag
opnieuw moet worden onderhan-
deld, meent Kosto. Alleen op die
manier is er nog een kansje dat de
afspraken binnen een halfjaar rond
komen.

Voor de ambtenaren
nationale verzekering
ziektekosten op komst

DEN HAAG - Gemeente- en pro-
vinciebesturen werken hard aan de
vorming van één landelijke ziekte-
kostenverzekering voor alle ambte-
naren. Met het oog op de komende
reorganisatie van de zogeheten
zorgverzekering (plan-Dekker) is
het de bedoeling een centraal uit-
voeringsorgaan op te richten, waar-
in de nu bestaande twaalf organen
worden gebundeld. Deze nieuwe

verzekeraar zou dan moetenwerken
voor tenminste de huidige 850.000
aangesloten ambtenaren.

Het initiatief hiertoe is onder meer
genomen door de belangenorgani-
satie Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. De VNG heeft alle ge-
meentebesturen en andere betrok-
kenen daarover voorstellen gedaan.
In de nabije toekomst, zo is de be-
doeling, komt er een basisverzeke-
ring ziektekosten, waardoor het on-
derscheid tussen de huidige parti-
culiere- en ziekenfondsverzekerin-
gen wegvalt. De bestaande speciale
ambtenarenregelingen vallen dan
weg-

Met het oog hierop wil men de be-
staande organen tot één nieuwe or-
ganisatievoor overheids- en aanver-
want personeel samenvoegen. De
bestaande organen zelf zijn al enige
tijd met de voorbereiding bezig. Ze
hebben daartoe een overeenkomst
gesloten. Gewerkt wordt aan de
overdracht van bevoegdheden aan
een centraal bestuur. In de overeen-
komst is bepaald dat vóór 1 januari
1992 de aangeslotenen gebonden
zijn aan de besluiten van een cen-
traal bestuur.

VVD wil kabel
geheel vrij

DEN HAAG- De VVD vindt dat de
kabel onbeperkt beschikbaar moet
zijn voor nieuwe vormen van com-
municatie als telewinkelen, tele-
bankieren, teleconferentie en der-
gelijke. Dat blijkt uit het initiatief-
wetsvoorstel van de VVD tot wijzi-
ging van de Mediawet en de Wet op
de Telecommunicatievoorzienin-
gen.
Kern van het wetsvoorstel is dat de
kabel 'net zo vrij moet zijn als pa-
pier. De VVD wil
De Mediawet moet volgens de libe-
rale fractie in de Tweede Kamer

slechts een aantal minimum-voor-
schriften bevatten. Voor de rest
krijgen de kabelexploitanten alle
vrijheid bij het samenstellen van
het menu op de kabel. „Het wets-
voorstel beoogt alles toe te staan,
tenzij het is verboden", aldus Loek
Hermans, mediaspecialist van de
VVD.

Het gebruik van de kabel voor
nieuwe communicatietechnieken
wordt momenteel geremd door de
Wet op de Telecommunicatievoor-
zieningen.

Voor telebanking, dataverkeer en
dergelijke moet vooraf toestem-
ming worden gevraagd aan het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat,
om de monopoliepositie van de
PTT te beschermen.
De VVD wil af van het systeem dat
vooraf een machtiging moet wor-
den aangevraagd.

binnen/buitenland

CDA en PvdA
ruziën over

kinderbijslag

«N HAAG - Tussen de rege-
Jgfracties CDA en PvdA is one-Iftheid ontstaan over de toe-
tst van de kinderbijslag. Aan-

ging vormden uitlatingen van
V' PvdA-Kamerlid Moor giste-. >, die ervoor pleitte de kinder-

slag in de toekomst inkomen-
.fhankelijk te maken. Zijn

' Terpstra verklaar-
f, hierop dit plan „niet te zien
"ten". Ook PvdA-staatssecreta-;i Ter Veld (Sociale Zaken) gaf
e.ti 'grote bezwaren' te hebben
sen een inkomensafhankelijke
ftderbijslag.

'oor opperde het voorstel bij
'n debat over de verhoging van

’ kinderbijslag met 85 gulden_

in 1990 (waarmee de kamer in-
stemde). Volgens hem zou zo
voorkomen kunnen worden dat
de minima onvoldoende van het
extraatje profiteren. Nu komt
van de verhoging maar 16 pro-
cent bij deze groep terecht. Dit
ondanks het feit dat het kabinet
de verhoging van de kinderbij-
slag heeft voorgesteld ter com-
pensatie voor het niet-doorgaan

van de koppeling tussen lonen
en uitkeringen op 1 juli 1989.

In het debat kreeg Moor het ook
stevig aan de stok met Groen
Links- kamerlid Brouwer. Zij
stelde dat door de extra verho-
ging van de kinderbijslag niets
gedaanwordt aan de achterstand
in inkomen die met name uitke-
ringstrekkers ten opzichte van
werknemers hebben. Deze ach-
terstand beloopt nu 15 procent.
Moor stelde onomwonden dat
het derde kabinet-Lubbers in
deze regeerperiode " niet bij
machte is de achterstand onge-
daan te maken. Hij schreef de
achterstand op rekening van het
vorige kabinet.

Verlof bij
bevalling
16 weken

Bezwaren tegen uitsluiting bejaarden bij AAW

Miljardenstrop dreigt oor opstelling Senaat
iVanonze parlementsredactie

HAAG - De Senaat dreigt het kabinet op te zadelen met
-, egenvaller van 'enkele miljarden guldens. Het zal van de

binnen het CDA afhangen of de strop echt
ijtaat. De Eerste Kamer zal komende week donderdag be-
#en. De tegenvaller dreigt te ontstaan nu binnen de Eerste
.fier een meerderheid van CDA, VVD en D66 bezwaren
Pt tegen een voorstel van het kabinet om bejaarden geen
p-premie te laten betalen vanaf 1 januari aanstaande. Daar-
| krijgen bejaarden ook geen recht op voorzieningen die
Pen de AAW mogelijk zijn zoals rolstoelen, taxivervoer of
'ere hulpmiddelen.
'Pronkelijk wilde het vorige ka-
* in het kader van de belasting-
*>tie-Oort bejaarden wel AAW-
-I'e gaan laten betalen. Toen
*r bleek dat dit plan mogelijk

uitgaven van 8,7 miljard'en zou kunnen leiden werd het
'ingetrokken. Om geen budget-
Kat te laten vallen en de reeds
wstelde Oort-operatie niet te
*^n aantasten, besloot het kabi-
via een ingewikkelde procedure
J'ernies en belastingen de 'plooi'
'te strijken.

De Senatoren Heijmans (VVD), Van
der Meulen (CDA) en Gelderblom
(D66) hadden vooral grote bezwaren
tegen de verschuivingen binnen be-
lastingen en premies om de AAW-
misser alsnog glad te strijken. Vol-
gens hen past dit niet en worden in
feite belastingopbrengsten gebruikt
om de sociale fondsen te spekken.

Van onze
parlementsredactie

DEN HAAG - Zwangere vrou-
wen kunnen in de toekomst zes-
tien weken verlofopnemen rond
de bevalling. Staatssecretaris Ter
Veld (Sociale Zaken) is bereid
aan deze wens van de Kamer te-
gemoet te komen. Wel wil zij dat
deKamer begin volgend jaar in-
stemt met kabinetsvoorstellen
om de kosten van het voorstel, 35
miljoen gulden, te dekken.

Oorspronkelijk wilde de be-
windsvrouwe niet verder gaan
dan veertien weken bevallings-
verlof. Geconfronteerd met een
kamermeerderheid, bestaande

uit de vier grootste partijen, ging
zij gisteren door de knieën. Ter
Veld wil dat in de wet wordt vast-
gelegd dat van de 16 weken er
vier voor de bevalling moeten
worden opgenomen.

De staatssecretaris keerde zich
echter niet tegen een voorstel
van PvdA-Kamerlid Van Nieu-
wenhoven om vrouwen naar

eigen keuze de kans te geven het
verlof voor de bevalling terug te
brengen tot twee weken. De be-
windsvrouwe was ook niet direct
afwijzend ten aanzien van een
voorstel van D66-kamerlid
Schimmel om het verlof voor
vrouwem die een meerling ba-
ren, uit te breiden tot 18 weken.

Ronduit tegen was Ter Veld bij
een tweede voorstel-Schimmel
dat erin voorzag de echtgenoot
van de vrouw na de bevalling vijf
dagen verlof met recht op zie-
kengeld toe te kennen. De be-
windsvrouwe becijferde de kos-
ten van dit plan op 60 miljoen
gulden per jaar waarvoor geen
dekking voorhanden is.

Afsplitsing
Litouwse

communisten
MOSKOU - Communisten van
de Sovjetrepubliek Litouwen
hebben gisteren op een bijzon-
der partijcongres in Vilnius be-
sloten zich los te maken van de
communistische partij van de
Sovjetunie. „Meer dan 800 afge-
vaardigden waren vóór een zelf-
standige partij, 139 waren voor
eenheid met de communisti-

sche partij van de Sovjetunie en
14 onthielden zich van stem-
ming", zo heeft de journalistAn-
drius Siaurusrwicius vanuit Vil-
nius meegedeeld.
De Litouwse communistische
partij ziet het als haar hoofdtaak
een onafhankelijke en democra-
tische staat Litouwen te stich-
ten. Sovjetpresident Michail
Gorbatsjov heeft voor splitsing
van de partij gewaarschuwd.Hij
omschreef de oprichting van on-
afhankelijke communistische
partijen in Sovjetrepublieken
eerder als „afbraak van het be-
staande politieke systeem van
de Sovjetunie".

EG: strengere
milieunormen

grote auto's
BRUSSEL - De Europese Com-
missie heeft gisteren een voorstel
op tafel gelegd om ook middelgrote
en grote personenwagens eind 1992
verplicht uit te rusten met een ka-
talysator. De Commissie wil dat de
grotere modellen aan dezelfde mi-
lieuvoorwaarden voldoen als de
kleine.

Over die kleine wagens bereikten
de EG-ministers van Milieu na
maanden van intensief touwtrek-
ken met de Europese auto-indu-
strie een belangrijk akkoord.
EG-commissaris Carlo Ripa de
Meana van milieu kondigde toen al
aan dat hij ook voor modellen met
een cylinderinhoud van meer dan
1,4 liter de normen minstens tot
Amerikaans niveau wilde optrek-
ken.

Nemeth stapt uit
partijpresidium

BOEDAPEST - De Hongaarse pre-
mier Miklós Nemeth is uit het pre-
sidium van de regerende Hongaar-
se Socialistische Partij (HSP) ge-
stapt. Dit heeft de Hongaarse radio
gisteren gemeld. Als reden voor
zijn opstappen voerde hij aan dat
het presidium delen van de door
hem voorgestelde begroting heeft
afgewezen.

Het 24 leden tellende presidium
van de HSP, voorheen de commu-
nistische partij stemde in grote lij-
nen in met Nemeths begroting,
maar wees zijn voorstellen voor
een hervorming van het huurstel-
sel af.
Nemeth wil ondermeer de huur-
subsidies afschaffen en de huren
met 75 procent verhogen.

In een brief aan partijleider Reszö
Nyers schrijft de premier dat hij
geen lid kan zijn van een partij die
hem niet in een zo belangrijke
kwestie ondersteunt.

Terwille van de toekomst van het
land mag de regering zich in zijn
ogen niet onderwerpen aan partij-
belangen.

Winst
Het weekblad De Groene Am-
sterdammer maakt over dit jaar
een winst van een kleine ton.
Het vorige jaar werd nog afge-
sloten met een verlies van bijna
drie ton.De winst is tot stand
gekomen omdat een aangetrok-
ken advertentie-werver zorgde
voor een verdubbeling van de
advertentie-omzet. Ook een do-
natie-campagne onder abon-
nees leverde geld op.

Gratie
De Westduitse president, Ri-
chard von Weizsacker, heeft
twee vrouwen die zijn veroor-
deeld wegens spionage voor de
Sovjetunie, gratie verleend. De
vrijlatingvan de twee vrouwen,
Margret Höke en Elke Falk,
maakt deel uit van een groot-
scheepse spionnenruil tussen
Oost en West. De Westduitse ra-
dio meldde eerder dat 25 West-
duitse en andere Westerse
agenten deze week uit Oost-
duitse gevangenissen zouden
worden vrijgelaten. De Bonds-
republiek Duitsland zou in ruil
daarvoor vier Westduitsers vrij-
laten die voor Oost-Europa
hadden gespioneerd.

Borrel
Drie tot tien procent van de
werknemers in Nederland
kampt met alcoholproblemen
op het werk. Vooral in de
scheepvaart, de bouw en in ho-
gere leidinggevende functies
drinken werknemers regelma-
tig een borrel tijdens werkuren.
Naar schatting zijn de jaarlijkse
kosten (verlies van baan; ver-
zuim) voor het bedrijfsleven
twee tot vier miljard gulden.
Stafmedewerker D.A. Bijl van
de onlangs opgerichte Stich-
ting Alcohol Consultancy Ne-
derland (Alcon) deelde dit gis-
teren mee.

punt uit
Milieu

Het kabinet zal morgen een be-
sluit nemen over het milieube-
leid in de jaren negentig. Minis-
ter Alders (VROM) heeft dit in
de Tweede Kamer gezegd. Vol-
gens de bewindsman moet het
kabinet beslissen over de be-
leidsmaatregelen uit het Natio-
naal milieubeleidsplan (NMP)
die nog in 1990 tot stand moe-
ten komen. Daarnaast moet de
procedure rond het zogenoem-
de NMP-plus, de in het regeer-
akkoord opgenomen extra mi-
lieumaatregelen, afgesproken
worden:

Afgezworen
De militante bevrijdingsorgani-
satie 'Tamil Tijgers' heeft aan-
gekondigd na 17 jaar de gewa-
pende strijd tegen de Srilan-
kaanse autoriteiten te stoppen
en een politieke partij op te
richten. Dit heeft Anton Bala-
singham van de organisatie in
Colombo verklaard. Een
woordvoerder van de verkie-
zingscommissie bevestigde dat
de groep de status van politieke
partij was toegekend.

Adamec
Oud-premier Ladislav Adamec
van Tsjechoslowakije is gister-
avond gekozen tot nieuwe
voorzitter van de Tsjechoslo-
waakse communistische partij.
Dat gebeurde tijdens het bui-
tengewone congres van de par-
tij.

Opnemen
De regering-Thatcher is bereid
om uiteindelijk 50.000 gezinnen
uit Hongkong op te nemen en
de Britse nationaliteit te geven.
Ze gaat daarbij uit van maxi-
maal 225.000 nieuwe emigran-
ten, voor het merendeel van
Chinese afkomst.

Onderzoek
Het Europees Parlement on-
derzoekt of sommige van zijn
leden tijdens de plenaire zittin-
gen of commissievergaderin-
gen wapens dragen. Volgens
parlementskringen in Brussel
is het extreem-rechtse Euro-
parlementslid Jean-Marie Le
Pen er kortgeleden op betrapt
dat hij tijdens een plenaire zit-
ting een vuurwapen op zak had.

Verhoging
De tarieven voor het openbaar
vervoer gaan al op 1 april met 2
procent omhoog, en niet op 1
mei, zoals eerder was aange-
kondigd. De ministerraad heeft
daartoe besloten.

Record
De verkoop van de voordelige
decemberpostzegels lijkt dit
jaar een groot succes te wor-
den. Vergeleken met dezelfde
peildatum vorig jaar is nu al zes
procent meer zegels verkocht,
aldus gisteren PTT Post. De de-
cemberzegels zijn bedoeld voor
de verzending van kerst- en
nieuwjaarspost. Vorig jaar wer-
den er ruim 150 miljoen van
deze zegels verkocht.

Bondskanselier
Helmut

Kohl vliegt
mogelijk
vandaag al
naar
West-Berlijn om
samen met
premier
Modrow van de
DDR de opening
van de
grenspost
aan de
Brandenburger
Tor (foto) in de
Berlijnse Muur
te verrichten.
Dat is een dag
eerder dan was
verwacht. Kohl
en Modrow
kwamen
dinsdag overeen
een verdrags-
gemeenschap na
te streven
waarin de
samenwerking
op alle gebieden
tussen de DDR
en de BRD
wordt geregeld.
Aan het slot van
zijn bezoek aan
de DDR zei Kohl
gisteren dat de
verdrags-
gemeenschap
moet worden
gedragen door
zowel de
regerings-
partijen als de
oppositie in de
DDR.
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1 XÏf Nu moetEls op het ijs. i^^^k
■* Want wat doe 'n Perfekt aperitief, 'n subliem H J^^^ÈhS je thuis met die feestdagen? digestief, gewoon een heerlijke li[^___^^ï^w
p Je maakt jehuis extra kruidenborrel. a^*%!Jl*r-iS
«_ gezellig, jekookt extra lekker 'n Elske, altijd goed! il irn!_H-i-ff-nt^wflg en er komt natuurlijk bezoek. U gaat natuurlijk W^~~~^^^M llfJdMJ^^-rL^"*! Wij Limburgers hebben met nu meteen even ______________=__-_ii jifaeP^S^£ die dagen dan altijd 'n fles Els kijken of Els op m UlRlfiffl'£ op 't ijs. het boodschappen- |^H__M___Pili ~""'"'"""'",r""r^
«j Want'n Elske hoort erbij, lijstje moet f" J^ B SS^»,^ i I

(ADVERTENTIE)

gQED ZIEN GOED OGEN I "~~~W

STR4USS CE RUITER " "' (m
-____■ _______T ,7nT» *_^^_^_^ MODEBRILLEN + KONTAKTLENZEN VotÈk Jl\^V-__________l____l____________B_____l Promenade 60-Heerlen Tel. 045-714821 V SA

9 9 I
Donderdag 21 december 1989 #3



PHILIPS
" ~" ■■■^M ///amiga / \ H

f /^ T^% # # "\ 7" 1 M*m~^m*mÊï _______
Stereo Goede consumententest _K^^ 1 1 m lf^\ mwTm^% Tf r J w^w _fIT 1,-~~ ■J___É____g^ 1

-/" " Ot -■ CJ l£_-JLL_Ji ■
T—Wftt^X f~\ S~\ S^%T—¥/~\ ,-^^____________s I

IL _ _.__-!--__JJ Z-jX IX L C-L-L vICZjv p^tt^t-tt^"""--! ■
PHILIPS 28 GR 5770 STEREO led Teletekst met 3 pagina geheugen. /I|\/4"^ T ~^» 1 I ||/ | J J I^^" I
KLEURENTELEVISIE Elektronisch (kinder)slot. De sleepti- ■—■ Jj Ifl M m 1-^ COMMODORE AMIGA 500 lange leerperiode maar een mfl^BModerne TV meteen flatsquare beeld- mer schakelt de TV automatisch uit. S^L ■Jk i J I M I De mens in het middelpunt van de apparaat, dat is aangepastaan alfl
buisvan 70 cm(66 cm eff.). On screen Geheugen voor 60 voorkeurzenders. %_rJL- W__^ *%_r M I ■____■ II _____■ techniek, met dit doelvoor ogen heb- hoeften en gewoonten van de nfl
display met veel informatie over dedi- ■ .^ ■ ben deAmiga ontwerpers een nieuwe Het resultaat: een moderne compß
verse instellingen. Computer.Control- VOGELZANGPRIJS J J computergeneratie ontwikkeld. Geen die door eenvoudigebedieningerl. _ _ . _ g^l moeilijk te bedienen machine met een gemakkelijk te begrijpen systeerr^H

«f A"^ - __^^^__l --^^___ *-^^__i 'w^ m^m chitectuur mogelijkheden biedt, fl

O L-IAX _A_/__-L*.t^i.-L \_^_ " S=SS7" sssJSsl
Trinitron I 7___L^l diskdrive 880 Kb, inklusief muis.

Sfereo Goede consumententest Vogelzang heeft standaard het hele jaar door de laagste prijzen, de hoogste kwaliteit, het * vogelzangprijs _.^M
m november '89 grootsteassortimenten debeste service. Daar komen nu tijdelijknog een flink stel extra'sbij. H 4 f|fl

I Omdirekt veel geld te besparen. Da's toch weer een mooie decemberpremie van Vogelzang! of f 40,* per maand JL J_L*-J**|
EXTRA STANDAARD EXTRA STANDAARD EXTRA STANDAARD STANDAARDEXTRA - IVi|^^^^s!=^^=s

_ ■ B

SONYKV-DX27TDKLEUREN- Perfekte stereo geluidsweergavedoor P*^V / tiÊ E^e^gsEL rAMF^A^ T.F VOGELZANG JVCKSR 490 AUTORADIO zender scan, preset scan, zendert!
TELEVISIE MET TELETEKST 2x20 Watt versterker en afneembare „„^ ___. mt,"Di;mCnp„ PF^n^FTT rRFniT r A lfn CASSETTESPELER ken en de automatic reverse of>■
Moderne stereo kleurentelevisie met tweeweg luidsprekers. Synthesizer tv- BIJ CD-SPELER BIJ VIDEORECORDER RECORDER CREDIIL.AKU Mooi vormgegeven autoradio met ge- cassettespeler zorgen voor een (fl
68 cm flat square MicroblackTrinitron ner met 30 voorkeurzenders. Inkl. Bij aankoop van een Direkt kopen en direkt Standaard de beste Niks tijdelijk, de Vogel- makkelijke bediening voor veilig auto- bedieningsgemak. Apparaat is <HJ
beeldbuis (65 cm effektief). On Screen draadloze afstandsbediening. CD-speler van welk gebruiken. Wanneer u kwaliteit + gratisvideo- zang CreditCardkunt u rijden. 4xB Wattzorgen voor een goed zien van slede voor beveiliging. H
display van alle bedieningsfunkties. VOGELZANGPRIJS merk dan ook, levert nu een videorecorder kursus + 2 jaar garantie altijd gebruiken voor el- geluid en de 20 voorkeuzestations, M

m*\f%f\f\ Vogelzang uw eerste di- koopt bij Vogelzang, + verzekering tegen ke aankoop (tot max. /%^\^M
gitaal opgenomen CD- doen wij er liefst 10 VHS diefstal, vallen enz. + f 5.000,-). Geen kontant fc_L^f T__l

OF F 90,-PER MAAND fciVVW plaatje. Toch een leuk videobanden gratisbij. handige opbergtas. geld meer nodig. Infor- OFF 40,-PERMAAND^g —-^B
___—- —" T--*--**-*;^?-J9^__-s^*^B____________-__ba--___! __E*r. aT_\ ___________ E____^_____r f I digital*"""*^M

JKEjMjg^Ty)Hjg/ |bh____________l __HH__-_-_----_PnH l|_^^___________-------------------_---------| ___fl D22 wordt gekenmerkt door een ei- Enkele van de mogelijkheden: IvtëB
(êr\ % W-■ ril'■. ■' **^ gentijds strakke vormgeving en schit- Bass, Shuffle Play, AMS en snelz-^B'A-IM I»l____f__P __??X Video 8 ARISTONATK6I9CDSPELER het zoeken naar een bepaald mv- SONY CDP 270 COMPACT DISC ting. Auto Space. AMS en snelzoeken terende weergave. Kan prima worden ken met geluid. ■
' : A__fer^S Schitterend mooi vormgegeven CD ziekstuk vergemakkelijkt. Shuffle play SPELER met geluid. Timer Play. Shuttle Play. aangesloten op uw HiFi-installatie. VOGELZANGPRIJS HV il_^___ speler die uitstekend past op iedere in- laat alle nummers iedere keer in een Gescheiden D/A converters, 4x over- Programmeerbaar. Repeat. Muziek- .l,*B^

ljjk vijf videokoppen(inklusiefrote- stallatie, in het bijzonder bij midisets. andere volgorde horen. LED indika- sampling en 16 bits digitaalfilter. Error kalender 16 nummers. m A£%
SONY CCD-TR 55 E VIDEO 8 rende wiskoo voor Derfekte overaan- Met de intro-scan funktie hoort u ties. Met zwarte metalen kast. Predicion Type II systemen. CD sing- fcfc/ I
CAMERA gen)! FM!g.ydsi_yteTcCD beeld- steeds hel begin van een nummer, wal VOGELZANGPRIJS les. Regelbare hoofdtelefoonaanslui- VOGELZANGPRIJS OF F 40,-PER MAAND 'IIWl
De kleinste en lichtste camcorder ter chip met 320 000 beeldpunten _^^ aia_P_rX §1'Jl l sTlgs^^- I
wereld (slechts 790 gram) met be- Stilstaand beeld en ree review. Mini- _# XWI "^^_l^_B _fG«n___!&^__^_P---*^^ 1houd van alle mogelijkheden, zoals male lichtsterkte zelfs7 Lux, verstelba- .-^^ ■ <^^ %J%f%J >s___B____^^-^___B^li_^lßp lH 1autolocusdoor de lens, autowitoalans re elektronische zoeker, 6x motor- I
met 2 voorkeurinstellingen, auto iris, zoom met macro lineaire bandteller. 1, . . KFNWOOD__________________________________________ Mgj§ïs^j^___B_______.i^_____ S^S/l I
variabele elektronische sluiter tot Ingebouwde electret microfoon. Aan- ",■ecl*tx,^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ixi_i>i^rj^^^ m» I!S&S£*^^Ê!^*^ I1/4000 sec. etc. etc. Bovendien nog: sluitingen voor oortelefoon, micro- B_b tarnt mm ,--i-,,,*-i'"—"""^^ H

lade in en fade out voor beeld en ge- foon en afstandsbediening. Direkt aan ffj IS 1 lljËB-l-l dubbing, 20 Watt muziekveßluid (dit geeft een erg professionele in- te sluiten op iedere TV, 3 uur speel- |D| gg| ■ Ii AKAIAJW23B mogen, 3-band equalizer, 2-weH
ïï?!!nU lifsert e^LtumoDname mo' -JweÏÏÏngPRÜT" 6" ' KB________BPFW____r^J*^ caSe^cTSfdesSS! nU_fle^erbaaM^zwartór wf6''1611 ■
OF F 115,*PER MAAND OHrVV SP I r fHS _______L___->B
i'M.i-!' i i.'i;i3^a^^____i_____________^ rn AIWA — ■_~ AIWA-^^t-^,. I

**_____■____________■________----—_-_------_-_-----------ri^^^ i ■ y[*-^xT-^_^T.^M BBmm*-*****I***) I tÜE________3l ________E__-_-f^S ■ . _.' II P^^^
NORDMENDEVIOOS HQ VHS touchrecordmg Mei memory Slop en r=jl -*V(*r*i\ ffl*v7S S_______s_______S BlMffift AIWA HS-G5B AUTOREVERSE AIWA HST45 POCKET PLAYER I
VIDEORECORDER index-search. VPS-voorbereid en WW")M K^IJ -_511ggF^\ BT~T!!r^^"-*^^ POCKET CASSETTESPELER Autoreverse stereo pocket player rn-W
HQ videorecorder met een max. Scart-aansluiting. Inklusief afstands- -39 lll__ü« ■l^^^^^fl __________i_\^__2A Slim-|ine design autoreverse casset- ingebouwde FM stereo MG tuner, '■speelduur van 4 uur, 32 kanalen en 8 bediening. Kleur: zwart. Afm.:(bxhxd): Ü_lE sS SE sP_i4\ Ë_S WLMS -**MBfll. ___ tespeler. Bandsoortschakelaar, Dolby bands toonregeling. Dolby B, supe'B
opnamen programmeerbaar binnen 44x10x35 cm. CS&T T'\' i l " ' i~T- 1~l I llë-111l _______! _-__k\« P B, bandprecisiemechanisme. bass schakelaar, inkl. hoofdtelefoon ■

"een jaar. Soft touch bediening. One VOGELZANGPRIJS n;??.'! 1"1' i i^lümmmmEL^^^^f^S Tüp^ ummuiumimmiwuujmHmmMamwa Mlflt-^^ VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS _ M
fZTgmjrïi^ KENWOODM-63CDSET en lijnschakeling, CD opnameschake- «| mo*f\ f\ JÊ ___!■_kV|V| TECHNICS JET X1MIDISET MET VERSTERKER SU-X9ll krachtige Kompromisloze kwaliteit dankzij het laar. Fraai design. I f*>^fl __^h__i!__#l

OF F4O -PER MAAND **^_r*>^r *-^r SYSTEEMAFSTANDSBEDIENING versterker met elektronische digitale uniek koncept dat techniek in dienst DUBBELDECK X-63 computer- -__b \_r%_r L__ï^l
■ . Een prima huiskamersysteem met de volumeregeling, Surround, superbas- van puur, natuurgetrouw geluid stelt: gestuurd autoreverse dubbeldeck. ""l^^- ii _____________________■ I
B-TyYl"ma^HltBffl****'lllllllllllllintttttt^ volgende samenstelling. systeem en Muting. Minimale vervor- TUNER T-93 L kwartsgekoppelde tv- Plus CCRS opname- en montage- yilacjöy/"^^^ maXßll I ■

~^fj^jmÜ ■ffl MIÜQ TUNER ST-X933 digitale kwarts syn- ming, puur en ruisvrij geluid. ner. Direkt toegankelijk afstemgeheu- systeem, Cross Fade, Auto-Bias, ///&//ImC^X /'^ IpiiH I
W&lÊk Sil !s_i_BÏ__ffiH_f_ii thesizer tuner, 24 voorkeurzenders, DUBBELDECK RS-X9ll Full logic gen voor 40 FM/MG/LG stations, DPSS zoekfunktie en automatische C^Av>// # / k^BÉil It^S_________________!_B^ automatische afstemming, FM, LG en dubbeldeck voorzien van Synchro schakelklok, sleeptimer en automati bandsoortinstelhng. Makkelijk opne- ~^=^_ " I T|l I
'i^i^mMHß______________i__ïii_i________iïi__-i-iiiii----iW" M g ontvangst, afstandsbediening start/stop, Auto RecordingMute, auto- sche afstemming voor optimale sig- men, subliem weergeven. ~ c/, rt / H_l_____É____ I

AKAI VS 462 EO VIDEORECORDER bandtuner met 60 voorkeurzenders, voor besturing van het gehele matische bandsoortkeuze en 3 stan- naalsterkte. CDSPELERDP-730optimaal digitaal: ALECTOTM4O Ts^ ■_-_______■ I
Quickrespons systeem voor zeerkor- VPS voorbereid. Timer voor 8 pro- systeem. denReverse. VERSTERKER A-63 geïntegreerde 8-voudige oversampling, 16 bits line- ben handzame digitale multimeter | ~| I
tewachttijden. Quick Index Searchom gramma'sbinnen 365 dagen. Quick ti- TECHNICSSLPJ 26COMPACT DISC versterker. Uitgangsvermogen 2x50 aire D/A converter, driestraals laser. Meetbereiiken:gey|kspanning:2oomV ■
.nel een passage te vinden. Interacti- mer. Automatisch terugspoelen en SPELER Watt, duspower genoeg. Direkte CD- En met volop funkties en uitgebreide ■
ve Monitor system, ook in het Neder- auto power on, auto play, autoreject Bijpassend: Microprocessor gestuurde CD speler programmeermogelijkheden. Kristal- 200 V- 750 V. Gelijkstroom: 200/_ A-
iands (gebruiksaanwijzing op het en nog veel meer automatische funk- PLATENSPELER SL-JllO volauto- met maar liefst 4 bits 32 voudige over- Bijpassende PLATENSPELER helder geluid en bedieningsgemak 2!mA -20mA - 200 mA " 2000 mA _______________■

beeld) Dubbele digitale tracking DX-3 ties. Inklusief zeer uitgebreide af- matische, snaaraangedreven draai- sampling voor een perfekte geluids- KENWOODP63 (o.a. door LCD display) ineen. eA)*WA.Wbe^and:2ooQ*2k* MAXELLE-180EX
koppen waardoor een perfekt standsbediening. tafel. weergave. Te programmeren op 20 Deze set wordt inklusief afstandsbe- 20 k - 200k - 2000k(2M)-20 M. + Als beste getest in prijs/kwaliteit,
stilstaand beeld en regelbare slowmo- OQQ nummers. QAQ diening geleverd. ,d,!2ii?«cLnni ie .«„/._,«_,«

tion mogelijk is. Automatische hyper- VOGELZANGPRIJS ___.Z/-Z/ VOGELZANGPRIJS . -l^t-^ VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS 3 STUKS VOGELZANGPRIJS
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GRUNDIG VS 660 VPT HIFI VIDEO- voudige programmering van de opna- I V g ÈÈÈk wm M ____■■ ___________!_■ ____________________ _^^I B^
RECORDER MET TELETEKST mes. Dialoog via beeldscherm. Hyper- |i \mfM I _____^____ I __f^^ I __ï^ I ■■ ___f^ __F^^ €& tfM^*
PROGRAMMERING band tuner met 49 voorkeurzenders. m \I M II |l I I I _V _-___- n^ivoT \__H^_»
HQ VHS videorecorder met perfekt Hi- VPS ingebouwd. Geheugen voor 8 fk \ M I II 1 M _____■ n?iï, 2L» _»c „_c.h-i_ i irwmßrc. Tc!TFi stereo geluid Ingebouwde tele- programma's tot een jaar vooruit. \ M ■■I _V Druktoetsen, herhaaltoets, geschikt LCHTORGELLSI6
Ei-SriHSnïïn^ Rnnrie afdekkao aan voorziide met ik \_i V___F K___V I _____! I ________■ I _____T_________l I_H _■_■ voortoon/puis. Bel volume, computer- 3-kanaajs lichtorgelzuil met mge
SZZSZZm2 S^XSSw WBÈL JÊÊÊÊÊ WV-BVBBIIII-S toets m^ tafelstandaard en bouwde m^bas, mkkk* *
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anaal
tweede reden waarom het Witte

's tot dusver geen voorstander! gewapend ingrijpen was, was
Militair geweld makkelijk zou

[j-ien leiden tot sabotage van het
l^rnakanaal, met zn gecompli-
'rde sluizenstelsel. \

Sluiting van het kanaal zou voor
Amerika een economische ramp be-
tekenen. Het scheepvaartverkeer
tussen Amerika's oost- en westkust
zou erdoor tot stilstand komen. Het
is niet voor niets dat woensdag de
olieprijzen al direct fors omhoog
gingen.
Een derde reden tenslotte waarom
de Amerikanen niet zoveel voor ge-
weld voelden, was dat niet helemaal
duidelijk was op hoeveel sympathie
Noriega bij de Panamese strijd-
krachten mocht rekenen, en hoe
lang hij en zijn getrouwen verzet
zouden kunnen bieden.

Vietnam
Sinds de oorlog in Vietnam is de
Amerikaanse publieke opinie mor-
dicus tegen een langdurige militaire
betrokkenheid in welk land dan
ook. Het is de belangrijkste reden
waarom president Reagan het nooit
aandurfde zijn aartsvijand Ortega in
Nicaragua aan te vallen.
Dat wil niet zeggen dat het Ameri-
kaanse volk niets voelt voor militai-
re avonturen. Integendeel, maar zij
moeten wel kort duren en weinig of
geen Amerikaanse soldatenlevens
kosten.
Reagans inval in Grenada van 1983
was daarom een hit, en droeg niet
weinig bij tot de populariteit van de
president. De bestraffing van Kha-
daffi, in 1986, leverde bij de Ameri-
kanen eveneens groot enthousias-
me op. De betrekkelijk risicoloze
Amerikaanse patrouilles in de Per-
zische Golf van 1987 ook.

Als de 24.000 Amerikaanse militai-

ren erin slagen snel het verzet in Pa-
nama te doven, dan zit Bush op ro-
zen. Als er een guerrilla zou ont-
staan, of een situatie waarbij het le-
ven van Amerikaanse gijzelaars op
het spel zou komen te staan, krijgt
hij ernstige problemen, vooral ook
met het Congres en zijn kiezers.

" Bij de strijd in
Panama zijn volgens
ooggetuigen ook veel

burgers gedood. Op de
foto een aantal lijken van
burgers in een ziekenhuis
in de hoofdstad Panama.

Risico
Toen Bush dus afgelopen zondag
besloot generaal Noriega met ge-
weld uit zn dictatorszetel te stoten,
nam hij een behoorlijk groot risico.
Waarom zag Bush, die geheel te-
recht de reputatie heeft uitermate
voorzichtig te zijn, zich genood-
zaakt de gok te wagen?
Een paar redenen spelen denkelijk
mee. In de eerste plaats is dat de
coup die Panamese militairen in ok-
tober probeerden uit te voeren. Die
coup mislukte jammerlijk en wat
even jammerlijk mislukte, was de
Amerikaanse rol daarbij.
De Amerikanen, zo bleek, wisten
weliswaar dat er een coup stond aan
te komen, maar ze hadden niets
voorbereid. Toen het moment daar
was dat de opstandelingen Noriega
in handen hadden, wisten de Ameri-
kaanse militairen in Panama niet
eens hoe ze de putschisten moesten
bereiken.
Brent Scowcroft, Bush's nationale
veiligheidsadviseur, gaflater toe dat
de organisatie op het Witte Huis niet
had gedeugd. En Bush kreeg er van
alle kanten van langs, niet alleen
vanwege het gebrek aan organisa-
tie, maar ook omdat hij de verden-
king op zich had geladen niets te
durven.

Dat maakte alle oude verwijten dat
de president een 'wimp' (slappeling)
zou zijn, weer wakker. In het verle-
den heeft Bush geregeld bewezen,
om na een nederlaagterug' te willen- en te kunnen - komen. De coup
van oktober was voor hem een ne-
derlaag. Dat alleen al moet hem op
scherp hebben gezet.

Politiekogelslijken demonstraties niet te kunnen sloppen

Einde Ceausescu wordt met bloed geschreven
tOen - Het meest frappante aan
IJ--volutie in het Oostblok, schreefK|*Se week nog de Nederlandse so-lk>og Van Doorn, is de geweld-
k?"eid ervan. „Tot nu toe zijn in
£. omwenteling die een half we-
[..deel omvat, niet meer dan enke-
L^ntallen burgers het ziekenhuis

En van de kant van de
v^ers is er geen klap gevallen,
tï- schot gelost, geen partijbureau
i^'Underd en geen regeringsge-
JjVv in brand gestoken." Afgelo-
Ivl Weekeinde is de droom van een
lijdzame revolutie wreed ver-
L°rd in het enige land waar het
lL?rd hervorming een vloek is:
fc^nenië, het land waar de 71-jari-
J) despoot Nikolai Ceaucescu nu al
i-aar de scepter zwaait.

Roemenië direct na de eer-
,{j berichten over de onlusten zijn
'L**2en sloot, lijkt het vrijwel zeker
L Politietroepen een ware slach-
V^ onder de demonstranten heb-
jo^ aangericht. Volgens sommige
Ülëetuigen heeft de politie vanuit
tr "-opters in het wilde weg op de
\,-esterende menigten geschoten,

Bens anderen is met tanks op de
iiJ/*onstranten ingereden. Daarbij
11* honderden (sommige berichten'den zelfs duizenden) doden ge-

vallen.
Ceausescu, die zich overigens sterk
genoeg voelde om maandag gewoon
naar Iran te gaan voor een driedaags
bezoek en zijn vrouw Elena thuis
liet om de zaken waar te nemen, is
daarmee een weliswaar doodlopen-
de, maar bloedige weg ingeslagen.

De geschiedenis heeft geleerd dat
geweld tegen demonstrerende mas-
sa's het begin van het einde is, maar
ook dat dat einde vaak met veel
bloedvergieten gepaard gaat.

De 'Conducator' heeft sinds het be-
gin van de hervormingen in het
Oostblok duidelijk gemaakt dat er
in Roemenië wat hem betreft niets
zal veranderen. Het negentiende
partijcongres vorige maand in Boe-
karest was dezelfde slaafse applaus-
machine van altijd, terwijl Ceauces-
cu alle stalinistischeretoriek tegen
democratisering uit de kast haalde.
Zijn enige reactie op de hervormin-
gen in Polen, Hongarije, Tsjechoslo-
wakijke, de DDR en Bulgarije was
een diplomatiek offensief in de rich-
ting van de weinige overblijvende
communistische dictaturen, zoals
China, Noord-Korea en Cuba, om
zich samen teweer te stellen tegen

de -wat hij noemt - uitverkoop van
socialistische idealen.
De keiharde reactie van Ceaucescu
is misschien nog het best te verkla-
ren uit zijn megalomane persoon-
lijkheid. Het meest in het oog sprin-
gende symbool van zijn groots-
heidswaanzin is het in wit steen op-
getrokken, veertien verdiepingen
tellende sprookjeskasteel, dat hij op
een heuvel in het centrum van Boe-
karest laat optrekken. Hij (en zijn fa-
milie, die zon beetje alle belangrij-
ke posten bezet) is de communisti-
sche partij. Wie aan de partij komt,
komt aan hem.

„Ceausescu is gek, zijn vrouw die
naar macht dorst is ook gek, en zijn
zoon is een idioot. Deze drie mensen
mogen vrijelijk een volk van 23 mil-
joen mensen martelen," zei de in
Roemenië geboren toneelschrijver
Eugene lonesco vanuit zijn ban-
ningsoord Parijs gisteren.

Verschil
Daarnaast, of misschien daardoor,
verschilt de politieke positie van
Roemenië in het Oostblok nogal
van die van de andere landen. Die
zijn sterk afhankelijk van Moskou,

terwijl Roemenië zich altijd tame-
lijk onafhankelijk heeft opgesteld.
Het weigerde bijvoorbeeld mee te
doen aan de inval van het War-
schaupact in Tsjechoslowakije die
een einde maakte aan de Praagse
Lente.

Een van de redenen waarom de
machtswisseling daar zo vreedzaam
is verlopen, is dat de oude regimes
wisten dat ze bij een gewelddadig
optreden geen enkele steun van het
Moskou van Gorbatsjov te verwach-
ten hadden. Gorbatsjov heeft im-
mers in de afgelopen jaren openlijk
of achter de schermen constant aan-
gedrongen op perestrojka en glas-
nost in het Oostblok. En waar de lei-
ders met oogkleppen bleven doorlo-
pen, zoals het meest recent Honec-
ker, werden ze min of meer in het
openbaar geschoffeerd.

" Het echtpaar Nicolae en Elena Ceausescu op nieuwjaars-
dag 1983. Het kleine meisje op defoto kwam, volgens oud Roe-
meens gebruik, de Ceausescu's een lang leven toewensen.

Oorlog
De directe aanleiding tot het militai-
re ingrijpen, was evenwel de krasse
taal van Noriega zelf. Afgelopen
vrijdag zei hij zijn land „in staat van
oorlog met de Verenigde Staten" te
achten.

Een dag later werd een ongewapen-
de Amerikaanse soldaat doodge-
schoten door Panamese militairen,
terwijl hij probeerde te vluchten.
Zaterdag, zondag err maandag wer-
den meer incidenten gemeld waar-
bij Amerikanen in Panama werden
lastig gevallen.

binnen/buitenland
Noriega al jaren luis in de pels van Amerika

VS aarzelden erg lang met ingreep
- De Panamese dictator generaalNoriega is al

*s jaren de lastigste luis in de pels van Amerika, maar het
'e Huis heeft tot dinsdagnacht nooit goed aangedurfd hem
'aPenderhand aan te pakken. Daar hadden achtereenvol-s de presidenten Reagan en Bush goede redenen voor. Een
de belangrijkste redenen is altijd de angst voor dereacties

'de rest van Latijns Amerika geweest.

ela is ook onder zijn Latijnse
;?Ba's allerminst geliefd. De Or-
'satie van Amerikaanse Staten

bijvoorbeeld, waarin de
**e Latijnsamerikaanse landen
"*"> heeft hem nog dit jaar ver-J|°P te stappen.
der resultaat, overigens, zoals
:-*n helereeks Amerikaanse be-ogen, onderhandelingen,
"""ies en samenzweringen in dej!der jarengeen enkele vat op detodde Noriega had.
."e Latijnsamerikaanse landen,■ s de berekening in het Witte

geweest, is de weerzin te-
Noriega weliswaar diep, maar
2o diep als de weerzin tegen eenaPend optreden van de grote, uit het noorden tegen een uit

'midden.
ijerenigde Staten wordt, als de

supermogendheid in dit
van de wereld, en als devroege-

uitbuiter, toch al
**ltrouwd. Als de 'gringo's' mili-, in Panama zouden optreden,
dat de oude wonden weer kun-

lf °penrijten, en voor een vloed-en Latijnsamerikaans nationa-
al 16 - en alle onrust van dien -"len zorgen. Dat is altijd de theo-
-1,1 Washington geweest.

Roekeloos
Dat Noriega inderdaad niet meer
helder dacht, blijkt volgens velen al-
leen al door zijn roekeloze, geheel
overbodige provocatie toen hij Pa-
nama in staat van oorlog met de VS
verklaarde. De Washington Post
profeteerde dinsdagochtend al over
Noriega: „Hij bewandelt een weg
vol onzekerheden en gevaren. Heeft
hij zichzelf in zijn ijdelheid zo geïso-
leerd dat niemand hem meer kan
waarschuwen?"

Het antwoord op die vraag is vooral
interessant voor de geschiedschrij-
vers. De belangrijkste vraag voor
Bush is nu of zijn ingrijpen een Gre-'
nada of een Vietnam zal blijken te
zijn. In het eerste geval gaat hij een
mooie Kerst tegemoet. Maar in het
tweede geval wachten hem nog heel
wat slapeloze nachten.

Henk dam

Spoedzitting
Veiligheidsraad

VN gevraagd
Vervolg van pagina 1

Nicaragua heeft om een spoedzit-
ting van de Veiligheidsraad van de
VN gevraagd om de Amerikaanse
aanval te veroordelen. De Colom-
biaanse ambassadeur Enrique Pe-
nalosa, die momenteel de Veilig-
heidsraad voorzit, zei gisteren van
mening te zijn dat de VS artikel 51
van het Handvest van de VN, dat
een staat het recht geeft op zelfbe-
schikking, hebben geschonden. Hij
kondigde aan de vijftien leden van
de Veiligheidsraad bijeen te roepen

voor een informele zitting die naar
verwachting zal overgaan in een
openbare officiële zitting.
De Sovjetunie heeft gisteren direct
de internationale gemeenschap op-
geroepen de Amerikaanse interven-
tie te veroordelen. In eigen land
heeft Bush grote steun voor zijn be-
sluit. Zowel de Democraten als de
Republikeinen vonden ingrijpen te-
gen de Panamese dictator gerecht-
vaardigd.
In ons land moet minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) van-
middag in de Tweede Kamer tekst
en uitleg geven over het 'begrip' dat
hij gisteren toonde voor de Ameri-
kaanse militaire actie in Panama.
PvdA, D66 en Groen Links zien het
optreden van de VS als een schen-
ding van de soevereiniteit van het
Middenamerikaanse land.

Ombrengen
Maandag zei de woordvoerder van
Bush, Marlin Fitzwater, dat Norie-
ga's uitspraken van maandag ken-
nelijk betekenden, dat iedere Pana-
mees het recht hadAmerikanen las-
tig te vallen „en zelfs om te bren-
gen".

Dat was uiteindelijk de voornaam-
ste overweging in Panama in te grij-
pen. Er wonen daar alles bij elkaar
34.000 Amerikanen, en de Ameri-
kaanse regering was bang dat die in
toenemende mate het slachtoffer

zouden worden van Noriega, zijn le-
ger en zijn terreurbenden.
De Amerikaanse regering was ver-
der bang dat de door Noriega zelfop
gang geholpen escalatie uiteindelijk
zou leiden tot een gespannen situa-
tie rond het Panamakanaal en, zoals
gezegd, is dat kanaal voor Amerika
van vitaal belang.
Die angsten werd mede gevoed
door het vermoeden dat Noriega in
toenemende mate onberekenbaar
aan het worden was. Mensen die
hem de afgelopen weken hebben
gezien, zeiden dat hij veel dronk,
onder de invloed van drugs leek te
zijn en psychisch instabiel optrad.

Geheime politie
Een derde aspect is de bijna vol-
strekte beheersing Van de informa-
tiestroom naar de burgers. Ceauses-
cu heeft een gruwelijk geperfectio-
neerd 'veiligheidsapparaat' opge-
bouwd. De geheime politie contro-
leert alles. Zelfs het aantal schrijf-
machines is geregistreerd, zodat elk
opduikend pamflet snel kan wor-
den geregistreerd. Mensen die op-
positie voeren, verdwijnen er ge-
woon. Bij de vorige, en tot nu toe
enige uitbarsting van protesten in
1987 verdwenen in de maanden
daarna diverse deelnemers. Ze wer-
den daarna dood thuisbezorgd,
overleden door 'ongelukken.

Maar ook Ceauscescu kan niet voor-
komen dat de Roemenen lucht krij-
gen van de omwentelingen in de
landen om hen heen. Ingesloten als
het ligt tussen Bulgarije, Joegosla-

vië, Hongarije en de Sovjetunie, is
het onvermijdelijk dat de informa-
tie over de immense veranderingen
daar doorsijpelt naar de Roemenen.
Waar Castro in Cuba, en tot op zeke-
re hoogte Kim il Sung in Noord-Ko-
rea en het Deng-regime in China
zich kunnen afsluitenvan de wereld
om zich heen, is dat voor Ceausces-
cu in Roemenië onmogelijk.

Riskant
In één klap is de internatio-
nale aandacht diede laatste
tijd haast uitsluitend op
Oost-Europa gevestigd
was, over twee fronten ver-
deeld: in Panama brak gis-
teren de oorlog uit. Ameri-
kaanse troepen kwamen er
in actie en maken jacht op
generaal Noriega.
Met de gewelddadige dood

van een Amerikaanse officier in Panama-stad, afgelopen week,
was het conflict tussen de VS en Noriega opnieuw geëscaleerd. En
nadat de corrupte generaal omstreeks dezelfde tijd had verklaard
'zijn land in staat van oorlog met de VS' te achten, was de dreiging
van Amerikaanse militaire interventie een reële mogeli|kheid ge-
worden.

Na de recente verklaring van Sovjetleider Gorbatsjov, datzifn land
zich voortaan nooit meer in regionale conflicten zal mengen, is er
wel enige reden tot teleurstelling over het Amerikaanse optreden.
De VS behouden zich ook nu, als voorheen - men herinnere zich de
invasie van Grenada in 1983 - het recht voor, in de 'eigen achter-
tuin' in te grijpen als zij dat nodig achten.

Bij de beantwoording van de vraag naar de legitimiteit van de
Amerikaanse veldtocht in Panama dient rekening gehouden te
worden met enkele belangrijke aspecten. In de eerste plaats heb-
ben de Amerikanen te maken met een tegenstander die zich niets
heeft aangetrokken van een nationale verkiezingsuitslag in zijn na-
deel, die internationale belangen stelselmatig negeert, gedreigd
heeft verdragsverplichtingen opzij te zetten en die in de VS 'ge-
zocht' wordt wegens zijn actieve rol in de-Colombiaanse drughan-
del naar de VS.

De betrekkingen tussen beide landen zijn sinds lang dermate ver-
troebeld dat aan onderhandelingen tussen Panama en de VS niet
meer te denken viel. Net zo min kon worden verwacht dat Noriega
gevolg zou geven aan de eis van Washington af te treden en zich
aan de VS over te geven. En een ontvoering van de generaal zoals
her en der bepleit werd, bleek meer een ludieke gedachte te zijn
dan een reële optie.
Onder de gegeven omstandigheden kon Bush moeilijk anders dan
geweld aanwenden. Zijn beslissing zal ongetwijfeld ook nog beïn-
vloed zijn door de storm van kritiek die de president vanuit het
Congres over zich heen kreeg, toen hij drie maanden geleden wer-
keloos Bleef toezien hoe een couppoging van Panamese officieren
tegen Noriega mislukte. Van het staatshoofd werden eindelijk da-
den verwacht.

De militaire tussenkomst van de VS is nochtans een uitermate ris-
kante aangelegenheid. Voor de Amerikanen is het van het grootste
belang dat de operatie snel met duurzaam succes bekroond
wordt, en dat het verlies aan mensenlevens beperkt blijft. Gebeurt
dat niet, dan kan het begrip dat in de wereld nog bestaat voor
Bush' gedurfde stap, ook in eigen omgeving betrekkelijk snel om-
slaan in misprijzen en veroordeling.

Bush zelf heeft de actie al een succes genoemd. Hij vindt dat met
de installatie van een nieuweregering en de beëdiging van presi-
dent Endara als opvolger van Noriega de democratie hersteld is.
Zo datal waar is, blijft er nog veel twijfel. Het gaat immers ook om
de blijvende instandhouding van de democratie. Zolang Noriega
vrij rondloopt, is dat doel niet gewaarborgd. Vraag is derhalve
hoelang de Amerikaanse militaire presentie ter plekke zal duren.

De interventie van de VS vormt, hoe dan ook, een dissonant aan de
rand van het hervormingsproces in Oost-Europa. Hopeli|k heeft
'Panama' in de voortschrijdende drang van Oost en West naar blij-
vende ontspanning geen stagnatie tot gevolg. Het zou er wel eens
een testcase voor kunnen zijn. p c

Vrijheid
In zijn analyse van de gebeurtenis-
sen in Oost-Europa stelde Van
Doorn dat 'een totalitaire staat zijn
burgers veel kan garanderen: ar-
beid, onderwijs, sociale zekerheid,
orde en rust. Maar hij kent éénzwak
punt. Hij wordt kwetsbaarder naar-
mate die doelstellingen beter wor-
den verwezenlijkt, omdat dan het
gemis aan vrijheid steeds sterker
wordt gevoeld. De Oosteuropeanen
zijn in de eerste plaats voor meer
vrijheid de straat op gegaan.
Roemenië is er, in tegenstelling tot
de andere Oostbloklanden, zelfs
niet in geslaagd zijn burgers enige
welvaart te geven, gekneveld en ge-
kweld als het ook op economisch
gebied is door de waanzinnige ma-
nier waarop Ceausescu zijn land wil
industrialiseren. Maar desondanks
heeft de hoop op veranderingen en
meer vrijheid deRoemenen nu ech-
ter ook de straat op gekregen. On-
danks de politiekogels lijken de de-
monstraties door te gaan. Elke ko-
gel brengt het einde van de Roe-
meense Conducator naderbij, al is
onduidelijk hoe lang dat nog opzich
laatwachten. Eén ding is echter dui-
delijk geworden: het laatste hoofd-
stuk van Ceaucescu wordt met
bloed geschreven.

sjaak smakman
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Vooralleheidertjes
bijnachte.
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Staatslening
brengt

ruim
4 miljard op

HAAG - De eerste staatsle-
jj^gvoor de dekking van de finan-

van de staat in
t^O, een 7,75 procent 10-jarige Ie-
ÏJJg 1990 met aflossing in het jaar
£>0, heeft f 4,25 miljard opge-
**eht. De koers van uitgifte is be-
.aald op 100 procent zodat het ef-
.°tief rendement op 7,75 procent"-komt.

Strijdig
De FNV onderschrijft de door het
CNV gesignaleerde strijdigheidvan
de VNO-nota met de eerder geslo-
ten akkoorden. Woordvoerder Paul
van Tongeren herinnert eraan dat in
het 'beleidskader' wel degelijk over
herverdeling van arbeid is gespro-
ken en dat daarin vormen van ar-
beidstijdverkorting bespreekbaar
werden genoemd. Het zijn punten
waarover het VNO in zijn coördina-
tienota negatief aan zijn leden advi-
seert.

Van Tongeren herinnert tevens aan
passages uit het milieu-convenant,
waarin voor de vakbeweging een rol

werd weggelegd die hij nu in de
VNO-nota ziet ondersneeuwen.

Geërgerd heeft de FNV zich aan
passages in de nota waaruit volgens
de vakcentrale een opvatting
spreekt dat mensen in het produk-
tieproces als dingen worden be-
schouwd die naar behoeven als pro-
duktiefactor kunnen worden inge-
zet en weggeschoven. „Teleurstel-
lend dat mensen in feite niet als
mensen worden behandeld. Een
houdingvan honderd jaar geleden".

Het VNO heeft de nota onderzijn le-
denverspreid als handvat bij de her
en der gestarte en nog te beginnen
onderhandelingen over nieuwe CA-
O's. Ze herhaalt de bekende stand-
punten over beheerste loonontwik-
keling, het flexibeler maken (waar
gewenst ook verlenging) van de ar-
beidstijd en beperken van de VUT.

Het VNO vraagt aandacht voor
langdurig werklozen, mensen uit et-
nische groeperingen en gedeeltelijk
arbeidsongeschikten.

Zeer teleurstellend vindt de FNV de
opmerkingen die over vrouwen
worden gemaakt. Zij worden door
de ondernemersorganisatie onder
meer belangrijk gevonden als ar-
beidskracht omdat anders tekorten
aan personeel kunnen ontstaan, zo
leest de FNV uit de nota. „Het gaat
er niet om dat vrouwen recht op ar-
beid hebben, maar om het opvullen
van plaatsen waar geen anderen
meer voor te vinden zijn. En die je
dan ook weer kunt afdanken als je
ze niet meer nodig hebt. Vrouwen
als een reserveleger van arbeids-
krachten dus".

overzicht
Hoger
%STERDAM - De Amster-
damse effectenbeurs heeft
Woensdag in een vriendelijke
f-ennming kunnen afsluiten. De
[jandel werd beïnvloed door een
hogere dollar. De CBS-stem-
■""ingsindex opende woensdag-morgen hoger op 182,2 (slot dins-
dag 181,6)en vertoonde geduren-
de de dag een verdere stijgingtot
®*n voorlopig hoogtepunt op
*83,2. De lagere opening van
Wall Street zorgde voor een klei-
de domper, maar de index kon
*°ch behoorlijk hoger eindigen
°P een stand van 182,9.

*J*omzetten op de beursvloer la-
Sen boven het gemiddelde met
?en aandelenomzet van f 644 mil-
toen op een totaal omzet van f 1,6
biljard. Opvallend was opnieuw
*-e tweede plaats op deomzetlijstvan beursnieuweling Polygram
'""et een omzet van f 52,9 miljoen.

de hoofdfondsen was
VOC vast gestemd. Al bij de ope-
ning sleepte het fonds een winstvan vijf dubbeltjes weg om later
°P de dag te sluiten op f30,50,
een winst van f 1 (3,39 procent).

Nationale Nederlanden was ge-
daagd en bereikte een winst van
'1,80 op f71,70. DAF kon zich
l^oensdag herstellen en trok f
°-90aan op f 41,50.

*-*e hogere dollar zorgde voor een
Positief effect op de internatio-
nals. KLM steeg f 0,90 op f 46,80.
hilips bereikte de f46-grens

[""et een groei van f 0,80. Konink-
Hike Olie trok f 1,30 aan op f 146.
*^kzo sloot op f 134,40, een plusvan f 1,40.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 110,10 111,00
Aliold 130.70 133,20
Akzo 133,00 134,40
A.B.N. 40.10 40,40
Alrenta 159,00 159,40
Amev 61,00 62.00
Amro-Bank 76,20 76.60
Bols 175,50 175,50
BorsumijW. 110,00 107.00
Buhrm.Tet. 66,10 66,80
C.S.M.eert. 76.60 76,50
DAF 40,60 41,50
Dordt.Petr. 130,80 132,80
DSM 111,60 111,80
Elsevier 76,50 76,90
Fokker eert. 39,90 38,90
Gistßroc. c. 31,60 31,70
Heineken 123,80 125,10
Hoogovens 83.10 84,30
Hunter Dougl. 110.60 110.70
lnt.Muller 98,50 99,00
KBB eert. 78,00 77.80
KLM 45,90 46,80
Kon.Ned.Pap. 51,60 52,00
Kon. Olie 144.70 146,00
Nat. Nederl. 69,90 71,70
NMB Postbank 48,30 48,90
Nedlloyd 84,30 85,40
Nijv. Cate 80,50 81,00
Océ-v.d.Gr. 290,00 289,50
Pakhoed Hold. 141,50 141,80
Philips 45.20 46,00
Robeco 106,10 106,70
Rodamco 80,60 80,60
Rolinco 105,00 105.70
Rorento 59.60 59.80
Stork VMF 42.60 42.70
Unüever 156,50 158,60
Ver.Bezit VNU 105,50 106,60
VOC 29,50 30,50
Wessanen 60.50 60,60
Wolters-Kluwer 44,50 45,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65.20 65,20
ACF-Holding 35,50 35,50
Ahrend Gr. c 250,00 250,00 a
Air Holland 31,60 31,30
Alg.Bank.Ned 41,00 41,40
Asd Opt. Tr. 19,00 19.00
Asd Rubber 5,40 5,40
Ant. VerfT. 490.00
Atag Hold c 101,00 101,30
Aut.lnd.R'dam 93,50 93.50
BAM Groep 105,00 106,00
Batenburg 83,00 83,00
Beers 144,00 143,00
Begemann 127.00 125,30
Beundo 360.00 361,00
Berkels P. 5,70 5,40
Blyd.-WiU. 28,60 28,80
Boer De, Kon. 320,00 320.00 a
de Boer Winkelbedr. 63.90 63,30
Boskalis W. 13,60 14,00
Boskalis pr 13,20 13,20

Braat Beheer 48,00 47.30
Breevast 18,00 18,20
Burgman-H. 3400,00a3400.00 a
Calé-Delft pr 865.00 860,00
Calvé-Delft c 1030,00 1038,00
Center Parcs 61,80 62,00
Centr.Suiker 75,50 75.70
Chamotte Unie 8,30 B,loa
Cmdu-Key 184,00 189.0 U
Claimindo 361,00 357,00
Content Beheer 19.00 f 19.00
Cred.LßN 56.00 59.00
Crown v.G.c 99.00 99,00
Desseaux 265,50 264,80
Dorp-Groep 36.00 36,00
Econosto 333.00 334,00
EMBA 120,00 125.00
Enraf-N.c. 65,00 65,50
Enks hold. 109,00 109,50
Flexovit Int 96,50 96,50
Frans Maas c. 96,00 96.00
Furness 125,50 126.00
Gamma Holding 78,50 80,00
Gamma pref 6,10 6,10
Getronics 29,10 29,00
Geveke 43,00 42,70
Giessen-de N. 210.00 220,00
Goudsmit Ed. 373,00 369,00 a
Grasso'sKon. 112,70 112,80
Grolseh 139,00 139,00
GTlHolding 203,00 204,00
Hagemeyer 108,00 108,50
Idem'/.div.'B9 105,00 105,00
HALTrust B 14,50 14,50
HALTrust Unit 14.70 14,80
H.B.G. 217,50 219,80
HCS Techn 13,70 13,80
Hein Hold 105,00 106,00
Hoek's Mach. 201,00 201.00
Heineken Hld 105,00 106,00
Holl.SeaS. 1,15 1,181"
Holl. KlooS 495,00 500,00
HoopElï.bk. 8.90 8,30
Hunter D.pr. 4,90 4,70
ICA Holding . 22,00 22,00
IHC Caland 35,10 35.50
Industr. My 224,30 224.30
Infotheek 28.00 28,30
Ing.Bur.Kondor 603,00 604,00
Kas-Ass. 46,10 44,80
Kempen Holding 16,90 16.90
Kiene's Suik. 1390.00 1390,00
KBB 78,00 78,00
Kon.Sphinx 119,50 121,00
Kuppelpoort H. 315,00 333,00
Krasnapolsky 208,00 208,00
Landré _ Gl. 56,70 55,90
Macintosh 40,00 40,00
MaxwellPetr. 695,00 698,00
Medicopharma 71,50 71,50
Meha Int. 6,00 6,00
MHV Amsterdam 17.30 17.50
Moeara Enim '206.00 1210.00
M.Enim 08-cert 15700,00 15800.00
Moolen en Co 30,30 30,20
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8.60 8,60

Mynbouwk. W. 419,00 420,00
Naeff 285,00
NAGRON 47,50 47,80
NIB 641,00 641,00
NBM-Amstelland 20,90 21,00
NEDAP 381,50 384,50
NKFHold.cert. 308.50 309,00
Ned.Part.Mij 40.70 41.10
Ned.Spnngst. 10000,00 10000.00a
Norit 1031,00 1055,00
Nutricia gb 75,00 74,70
Nutricia vb 83,00 82,00
Oldelft Groep c . 181.50 182.00
Omnium Europe 14,80 14.80
Orco Bank c. 69,10 69,10
OTRA 165.00 167,50
Palthe 79.00 79.00
Philips div.'9o 44,50 45.00
Pirelli Tyre 35,10 36,40
Polygram 33,10 34,50
Polynorm 104,50 105.00
Porcel. Fles 192.50 192,50
Ravast 49,00 49,00
Reesink 76.70 76.50
Riva 54,50 54,50
Riva (eert.) 54.50 54,50
Samas Groep 67,70 67,80
Sarakreek 31,50 31,20
Schuitema 1446,00
Schuttersv. 156,80 156.00
Smit Intern. 53,20 53.20
St.Bankiers c. 22,40 23,00
Stad Rotterdam e 48.70 48,80
TelegraafDe 85,10 84,00f
Text.Twenthe 325.00 330,00
Tulip Comp. 38.90 38,30
Tw.Kabel Hold . 150,00 146,90
Übbink 88,80 88,90
Union Fiets. 22,90 22,70
Ver.Glastabr. 342,00 345,00
Verto 60,00 60.00
Volker Stev 69.80 69.60
Volmac Softw. 49,90 49.20
Vredestein 22,40 23,90
VRG-Groep 61,00 61,70
WegenerTyl 183,00 183,00
West Invest 25.00 25.00
West Invest c. 90,00 89,00a
Wolters Kluwer 177,00 178,00
Wyers 50,00 50,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 75,30 75,60
ABN Beleg.f. 56.20 56.10
ALBEFO 53.30 53,30
AldollarBF $ 21.90 21,90
Alg.Fondsenb. 239,00 239,00
Alliance Fd 12,10 12.10
Amba 48,70 47,60
America Fund 310,00 311.00
Amro Am F 91,60 91.70
Amro Neth.F. 76,50 76,60
Amro Eur F 72,00 71,70
Amro Obl.Gr. 155.00 155,00
Amvabel 81.90 82.10

AsianTigersFd 62.90 63.40
AsianSelFund 49,40 49.50
Bemco Austr. 57,00 57,50
Berendaal 115,00 114,50
Bever Belegg. 26,70 26,70
BOGAMIJ 112,50 112,00
Buizerdlaan 42,00 42,40
CLN Obl.Waardef. 100.50 100,50
Delta Lloyd 42.20 42.20
DP Am. Gr.F. 25.50 25.50
Dp Energy.Res. 44,00 44.00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 63,50 63,70
Eunnvest(l) 115,00 115.00
Eur.Ass. Tr. 10,00 10.00
EOE DuStlnF. 304,00 307,00
EurGrFund 61.30 61.50
Hend.Eur.Gr.F. 205,00 207.00
Henderson Spirit 72,50 73.50
Holland Fund 74,30 74,50
Holl.Obl.Fonds 116.00 117,00
Holl.Pac.F. 116,50 116.30
Interbonds 555,00 555,00
Intereff.soo 49.50 49.30
Intereff.Warr. 393,40 394,00
Jade Fonds 185,00 186.50
Japan Fund 36,50 36,50
JapanRot. Fund yen 10521.00
Mees Obl.Div Fonds 100,40 100.40
MX Int.Vent. 58,00 58,00
Nat.Res.Fund 1520,00 1540.00
NMB Dutch Fund 39,60 39.50
NMB Global F. 49.60 49,80
NMB Obhg.F. 34.40 34,30
NMB Rente F 102.70 102,70
NMB Vast Goed 38.50 38,50
Obam, Belegg. 220,80 223,00
OAMF Rentef. 14.15 14.15
Orcur.Ned.p. 48,80 48.80
Pac.Prop.Sec.f. 52.00 52,00
Pierson Rente 100.20 100,20
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. 136,70 137,00
Rentotaal NV 31,30 31,30
RG groen 50,40 50,40
RG blauw 50,20 50.20
RG geel 50,10 50.10
Rohnco cum.p 94.50 94,50
-SciTech 18,30 18,30
Technology F. 19,00 18,70
Tokyo Pac. H. 281,50 286,00
Trans Eur.F. 80.50 81.30
Transpac.F. 560,00 560,00

Uni-Invest 132,50 134,00
Umcolnv.F. 81.70 81,60
Unifonds 33.50 33,50
VWN 58.70 58.80
Vast Ned 126,20 126,30
Venture F.N. 45,80 47.00
VIB NV 86.30 86,40
VSB Mix Fund 51,40 51,40
WBO Int. 77.20 77.20
WereldhaveNV 211,00 211.50
Yen Value Fund 97,80 98,00

Buitenlandse obligaties
83/4EEGB4(II 100.30 100,30
3V_ EngWarL 35,90 36,00
5*4 EIB 65 98,70 98.70

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35.00 34.50
Amer. Brands 69.80 69,60
Amer. Expres 31.80 31.00
Am.Tel.&Tel. " 46.50 45,50
Ameritech 64,00 63,70
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 29,70 29,70
Atl.Richf. 110,10 110,00
BATlndustr. 8,10 8,10
Bell Atlantic 108,80 107,70
BellCanEnterpr 44,10 43.80
Bell Res.Adlr 0,50
Bell South 55.00 54,80
BET Public 2.84
Bethl. Steel 16.40 17,00
Boeing Comp. 57.30 57,50
Chevron Corp. 67.25
Chrvsler 18.50 18.30
Citicorp. 26,80 27,00
Colgate-Palm. 63,25 61,50
Comm Edison 40.00 40,00
Comp.Gen.El. 508,00 508.00
Control Data 17.20 16,70
Dai-lehiYen 3180,00 3190.00
Dow Chemieal 68,00 68,20
Du Pont 123,30 124.10
Eastman Kodak 40,75 41,20
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 168,00 168,00
Exxon Corp. 50.20 50,25
First PacHKs 1.36
Fluor Corp. 34,10 34,00
Ford Motor 42,75 41,60
Gen. Electric 62.65 62,40
Gen. Motors 41,80 41.25
Gillette 46.00 46,00
Goodyear 44,70 44,00
Grace _ Co. 30,25 29,60
Honeywell 80.50 80.50
Int.Bus.Mach. 93,40 94.40
Intern.Flavor 67.90 64,40 d
Intern. Paper 53,40 53.60
ITT Corp. 59,20 58,80
K.Benson ® 5047,00
Litton Ind. 75,00 75.10
Loekheed 38,60 38,60
Mnmesota Mining 79,00 80,00
Mitsub.Elect. 1130.00
MobilOil 61,00 61.00
Morgan $ 40.90 d 40.30
News Corp Auss 13,60 13.70
Nynex 87,50 87,30
Occ.Petr.Corp 29.10 29.10
Pac. Telesis 48,50 48,00
P.& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 63.90 62.50
Phihp Morris C. 41,10 40,80
Phill. Petr. 25,20 24.80
Polaroid 42.80 42.10

Privatb Dkr 302.00 303,00
Quaker Oats 60.50
St GobinFfr 620.00 615,00
Saralec 59.00
Schlumberger 47,00 47,00
Sears Roebuck 37.60 36.20
Sony (yenl 35.10 35,50
Southw. Bell 59.50 59.70
Suzuki (yenl 950.00
Tandy Corp 38,10 38,50
Texaco 56,20 56,50
Texas lnstr. 34.75 35.40
The Coastal C. 47,50 47.10
TIP Eur. 1.80 1.80
ToshibaCorp. 1230.00 1240,00
Union Carbide 23,75 23.10
Union Pacific 75,00 74,00
Unisys 14.20 14,70
USX Corp 34,10 34.80
US West 76,00 74,70
Warner Lamb. 116,40
Westinghouse 70,40 70.60
Woolworth 61.20 61.50
Xerox Corp. 56.00 55,30

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 43.50 43.00
Am Home Prod. 216.00
ATT Nedam 88,00 88,00
ASARCO Ine. 68.50
Atl.Richf 214.50 215.00
Boeing Corp. 109,00 110,00
Can. Pacific 41.00 41,00
Chevron Corp 144.50
Chrysler 34.00 33.50
Citicorp. 50,00 d 50,50
Colgate-Palm. 124,00 118,00
Control Data 30.50 30,50
Dow Chemieal 190,00 187,00
Dow (geen spüt) 130.00 132.00
Eastman Kodak 77,50 78,50
Exxon Corp 96,00 98.00
Fluor Corp 65,00
Gen Electnc 121,00 122,00
Gen Motors 81.00 81.00
Gillette 91.00 90.00
Goodyear 87.00 87,00
Inco 50.00 51,00
IBM. 179,00 d 180,00
Int. Flavors 131.50
ITTCorp. 119,00
Kroger 25,00 25,00
Loekheed 75.00 d 75,00
Merck _ Co. 150,00 150,00
Minn. Min. 153,00 156,00
PepsiCo. 119,50 119,50
Phihp Morris C. 81.00 80.50
Phill. Petr. 48.50 46,50
Polaroid 76.50 76,00
Procter & G 270,00
QuakerOats 113.00 110.00
Schlumberger 88.50 99,00
Sears Roebuck 72,00 68,50
Shell Canada 68,50 68,70
Tandy Corp. 73,50 74.50
Texas lnstr. 67,00 68,00

Union Pacific 145,00 145,00
Umsy-Corp 30,10 30.00
USX Corp 65.00 67.00
Varitv Corp 3JO
Westinghouse 138.50 138,00
Woolworth 118.00 118,30
Xerox Corp 103.00 98,00

Euro-obligaties & conv.
10'4Aegon85 102,60 102.60
Aegonwarr 11.90 11.90
10.ABN 87 94.25 94,25
13Amev 85 96.25 96.25
10 AmevBs 103.25 103.25
11 Amev 86 94.50 94,50
14'4Amro87 99.75 100.50
10. Amro 86 94.75 94.75
10 Amro 87 94.00 93,70

SJ.5 J. " Amro 86 95.00 95,00
Amro Bank wr 20,00 21.50
Amro zw 86 73,10 73.25
9 BMH ecu 85-92 96.75 96.75
7 BMH 87 96,00 96.00
10'uEEC-ecuB4 100.50 100.75
9J<EIB-ecuBs 98.00 98.00
124 HIAirl.F 93,00 93.00
12NIB(B) 85-90 101.00 101.00
11' 4 NGU83' 101,00 101,00
10NGU83 100.50 100,50
2'»NMBPostb 86 86.00 86.25
NMB Postb. war. 77,90 79.10
B*l Phil. 86 100,00 99,50
644 Phil.B3 98.75 98.75
11 Rabo 83 102,00 102.00
9 Rabo 85 99.50 99,50
7 Rabo 84 100,75 100.00

Parallelmarkt
Alanhen 29.50 29,60
Berghuizer 43.50 43,00
Besouw Van c. 51.80 51.80
CBI Bann Oc. yen 2100.00 2100.00
Comm.OblFl 101.00 101.00
Comm.OblF2 100.80 100.80
Comm.Obl.F.3 101,10 101.20
De Drie Electr. 35.00 36.50
Dico Intern. 119,00 119,00
DOCdata 18,00 19.00
Ehco-KLM Kl. 36.50 36,40
E&LBelegg.l 76.20 75.80
E&L Belegg.2 75,90 75,90
E&L Belegg.3 76.50 76.50
Free Rec.Sh. 32.00 32,10
Geld.Pap.c. 70,20 e 73,00
Gouda Vuurv c 98,00 97.00'
Groenendijk 37.10 36.80
Grontmij c. 197.00 197,00t
HCA Holding 46.40 46,50
Hes Beheer 208.00 207.00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3.70 3.7üf

Interview Eur. 8.10 8.10
Inv. Mij Ned. 56.30 55.50
Kuehne+Heitz 46.50 47,00
LCI Comp Gr 72.50 73,50
Melle 311,00 312,00
Nedschroef 118,00 118,00 a
Nt-wav. Elec 10.30 10.50
NOG Belfonds 31.50 31.50
pan pacific 10.80 10.90
Pie Mcd 9.50 9.50
Poolgarant 10,50 10,55
Simac Tech. 16.20 17.20
Sligroßeh. 51.40 52.00
Verkade Kon 274.00 271,50
VHS Onr. Goed 18.30 18,30
Weweler 100,90 102.00

OPTIEBEURS
ah c jan 135,00 -375 1.90 3.00
akzo c jan 130,00 484 5.10 5.80
akzo c jan 135.00 515 1,80 2,50
akzo c apr 135.00 220 6,40 7.00
akzo c apr 140.00 612 3.90 4,60
akzo c 091 150,00 292 12.20 13,10
amev c jan 65,00 277 0,30 0.70
buhr p jan 65,00 150 2,20 a 1.10
coc c jan 290.00 558 6,00 7.60
coc c jan 295.00 824 4,00 5,30
coc c jan 300,00 252 2.30 3,20
coc c jan 305.00 318 1.30 1.90
coc p jan 280.00 195 2.10 1.30
coc p jan 290,00 521 4.80 3.30
coc p jan 295,00 464 7,50 5.60
coc p jan 300.00 373 10.70 8.80
eoo e jan 290.00 254 7,50 10.50
eoo p jan 320.00 183 27,00 a 23,00
goud c feb 420,00 390 12.50 11,50
hoog c jan 90.00 318 1.10 1.30
hoog c jan 100.00 160 0.30 0.40
kim c apr 50,00 359 1,90 2.20
nip p aug 95.00 400 I.ooa 1.10
nmb c jan 50.00 255 0.50 a 0.60
natn c jan 75.00 174 0.50 0,90
natn c apr 75,00 229 2,20 2.70
obl c mei 95,00 250 0,45 a 0,40
phil c jan 45.00 501 1.60 2.30
phil c jan 47,50 219 0.90 1,10
phil c apr 45,00 176 3.60 4.20
phil c apr 47.50 259 2,60 3,00
phil c apr 50.00 309 1.70 2,00
phil c jul 40,00 153 7.80 8,40
phil c 091 55,00 297 4.50 4,70
phil c 093 30.00 303 19.80 20,50
phil p jan 45.00 185 1,10 0.70
phil p apr 45,00 162 3.10 2,70
phil p 094 45,00 613 18,70 8.00
ohe c jan 140.00 761 6.30 7.80
olie c jan 150.00 259 1.40 2,00
ohe c apr 150,00 770 4.70 5.30
ohe e apr 160,00 211 2,00 2,10

< ohe c 093 115.00 400 40,50 43,00a
olie p jan 140.00 212 1,00 0,50

t> robe p jan 105,00 309 1,40 a 0,90
umi c jan 160.00 177 2.10 2.80
unil p jan 160,00 261 4.40 3.00b
voc c jan 32.50 667 0.70 1,00

f .oc p apr 27.50 270 1.70 b 1.70

CAO-standpunten in strijd met eerdere afspraken
Vakbeweging teleurgesteld
in houding van werkgevers

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - De vakcentrales FNV en CNV zijn teleurge-
steld in de opstelling van de ondernemers bij de start van de
onderhandelingen van een groot aantal cao's. In een coördina-
tienota die de grootste werkgeversorganisatie het VNO aan
haar leden heeft gezonden, worden volgens de vakbeweging
standpunten ingenomen die van honderd jaar geleden zijn.

De coördinator arbeidsvoorwaar-
denbeleid van het CNV, Thomas
Swart, vindt dat het VNO met de
nota „op het scherp van de snede"
opereert. Hij meent dat de nota op
een niet onbelangrijk aantal punten
in strijd is met de afspraken die tus-
sen werkgevers en werknemers zijn
gemaakt in het recent vastgestelde
'algemeen beleidskader' (centraal
akkoord) en in het eerder dit jaar
overeengekomen 'milieu-conve-
nant'.

economie

Italië heft uitzonderingenrijverbod voorrachtverkeer op
:n HAAG - Italië heeft de be-
ande uitzonderingen op het rij-
bod voor vrachtverkeer tijdens
*;en feestdagen met onmiddellij-
'figang opgeheven. Dat betekent
'Vervoer van bederfelijke levens-
adelen - met uitzondering van
■* - tijdens deze dagen niet meer
■°egestaan.

'stichting Nederlandsche Inter-
zonale Wegvervoerorganisatie
*WO) heeft dat gisteren meege-
eld. Zij baseert zich op medede-
len van haar steunpunt aan de
'eriner.
'"gens de NIWO is de opheffing
11 de uitzondering een gevolg van

*" Vonnisvan het tribunaal van het
IVvest Latium. De organisatie
*est aanzienlijke schade voor het

vrachtvervoer. Veel
die gepland hadden tij-

de feestdagen thuis te zijn, zul-a dat nu niet meer redden, aldus
'NIWO.
"! beeft het ministerie van Verkeer
1 Waterstaat gevraagd bij de Ita-

overheid te protesteren te-
het gevoerde „zig-zagbeleid".

op het rijverbod
Wens zon- en feestdagen zijn dit
&*" al enkele malen opgeheven en
Volgens weer toegestaan. Voor
6 komende dagen betekent de Ita-
-*nse maatregel dat er een rijver-
**-" geldt op vrijdag van 14 tot 22
**r en op zaterdag tot en met dins-
*fi van 8 tot 22 uur.

Opelmotoren uit Hongarije
BUDAPEST- Het Westduitse auto-
concern Opel, onderdeel van de
Amerikaanse General Motors (GM),
gaat in Hongarije een fabriek bou-
wen voor de produktie van. onge-
veer 100.000 automotoren per jaar.
De overeenkomst zal in januari wor-
den ondertekend. Verder is het de
bedoeling een assemblagefabriek te
bouwen waar jaarlijks 10.000 a
15.000 Opeis worden gemaakt.

Eerste Duits-Duhse bedrijf
BERLIJN/BONN - De Westduitse
onderneming Pilz en de Oostduitse
Robotron hebben besloten een ge-
zamenlijke onderneming vpor de
produktie van compact discs op te
richten, zo is in Berlijn bekendge-
maakt. Het is de eerste Duits-Duitse
joint venture sinds de grens tussen
de twee Duitslanden is opengegaan.
De fabriek, waarin Pilz voor 33 pro-
cent deelneemt, komt te staan in
Dresden en zal werk bieden aan 250
man hoog gekwalificeerd personeel.
De produktie gaat vermoedelijk
eind 1991 van start. De financiering
wordt geregeld, in samenwerking
met Dresdner Bank. Deze bank, de
op een na grootste van de Bondsre-
publiek Duitsland, liet weten in
Dresden een vestiging te zullen ope-
nen. Daarmee is de bank terug in de
plaats waar zij oorspronkelijk van-
daan komt.

Gisteren heeft het Westduitse mi-
nisterie van Economische Zaken
bekendgemaakt dat met onmiddel-
lijke ingang Westduitse banken en
ondernemingen vertegenwoordi-
gingen kunnen openen in Oost-
duitsland. Daarmee is een brede ba-
sis gelegd voor de economische sa-
menwerking tussen de twee Duits-
landen, aldus het ministerie.
Verder werd woensdag bekend dat
particulieren zonder belemmerin-
gen auto's in Oostduitsland kunnen
invoeren en uit dat land uitvoeren.
De invoer mag dan voortaan zonder
problemen verlopen, duur is die
wel. De invoerrechten worden gehe-
ven aan de hand van de cilinderin-
houd en de uitrusting van de auto.
Voor een auto uit de middenklasse
met een motorinhoud van 1660 cc
zonder extra's moet bij invoer 3200
mark worden betaald.

Kamer akkoord met CO2-heffing
DEN HAAG - De Tweede Kamer
gaat akkoord met een milieuheffing
op brandstoffen. De heffing wordt
gebruikt om de uitstoot van CO2

(koolstofdioxide) te bestrijden. Dit
bleek in de nacht van dinsdag op
woensdag na een urenlang debat.
Door een wetswijziging krijgt het
kabinet 150 miljoen gulden per jaar
om de uitstoot terug te dringen. De
heffing is onderdeel van de finan-
ciering van het Nationaal Milieube-
leidsplan (NMP).

Ook de oppositiepartijen konden
zich in de heffing vinden, zij het on-
der kritiek op de haast waarmee die
behandeld werd. Zoals bekend

spreekt de Eerste Kamer zich in
ieder geval niet meer vóór 1 januari
over het wetsvoorstel uit. Minister
Alders van VROM wilde deze spoed
om de Senaat de tijd te geven de
wetswijziging zorgvuldig af te han-
delen.
VVD (Te Veldhuis) en D66 (Tom-
mei) waren er ontevreden over dat
een deel van de 150 miljoen gulden,
namelijk ruim 40 miljoen, wordt be-
nut voor de bestrijding van verzu-
ringsproblemen door de intensieve
veehouderij. In een motie vroeg Te
Veldhuis het kabinet de opbrengst
van de C02-heffing volledig te beste-
den aan maatregelen om de uitstoot
daarvan te beteugelen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 21-12-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhoyt, alles in
kg:

Goud: onbewerkt ’ 25.980/ 26.480-,
vorige ’ 25.630/ 26.130; bewerkt ver-
koop f 28.080. vorige ’ 27.370 laten.
Zilver: onbewerkt /315-f 385 vorige

’ 315-/ 385; bewerkt verkoop ’ 430 la-
ten, vorige 1 430 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,91 2,03
austr.dollar 1,48 1,60
belg.frank (100) 5,20 5.50
canad.dollar 1.63 1,74
deense kroon (100) 27.55 30,05
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 3.00 3.25franse frank (100) 31,50 34.25
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) 133.00 139.00
joeg.dinar (100) 0.0000 0,0020
noorse kroon (100) 27.85 30.35
oost.s.hill. (100) 15,72 16,27
port.escudo (100) 1.19 1.37spaanse pes (100) 1,65 1.81
turkse pond (100) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29.80 32,30
zwits.fr. (100) 123.00 127.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,97175-1.97425
antill.gulden 1.0875-1.1175
austr.dollar 1.5450-1.5550
belg.frank (100) 5,3695-5.3745
canad.dollar 1,69775-1,70025
deense kroon (100) 29.035-29,085
duitse mark (100) 112.855-112,905
engelse pond 3.1495-3.1545
franse frank (100) 33.055-33.105
gneksedr. (100) 1.1720-1.272.
hongk.dollar (100) 25.1250-25.3750
ierse pond 2.9770-2.9870
ital.lire (10.000) 15.145-15.195
jap.yen (10.000) 136,98-137.08
nwzeel.dollar 1.7700-1,7800
noorse kroon (100) 29,390-29,440
oostenr.sch. (100) 16.0310-16.0410
saudi ar.ryal (100) 52,5250-52,7750
spaanse pes. (100) 1,7520-1.7620
surin.gulden 1.0850-1.1250
zweedse kr. (100) 31.310 31.360
zwits.frank (100) 125.800-125.850
ecu. 2.2905-2.2955

INDEX Amsterdam ANP/CBS
algemeen 197,90 199.80
id excl.kon.ohe 190,90 192.90
internationals 202,60 204.80
lokale ondemem. 194,10 195,80
id financieel ■ 145.90 148.10
id niet-financ. 242,10 243,30
algemeen 257,90 260,50
id excl.kon.olie 237.30 239.80
internationals 273.60 276.60
lokale ondemem. _4U.00 242.10
id financieel 190.20 192,90
id niet-financ. 289.30 290.80
algemeen 181.60 182.90
internation 188,40 190.90
lokaal 180.40 181.60
fin.instell 154,30 156.30
alg. banken 140.70 141,90
verzekering 167,30 170.00
niet-financ 189,00 189,80
industrie 180.70 181,20
transp/opsl 209,80 213,00

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussenhaakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 134.40(134.40)
Kon.Olie 145.70-146.20 (146.00)
Philips 45.80 g'b-46,00 (46.00)
Unüever 157,70-158,60(158.60)
KLM 46.8(1 (46.80)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2701.37 1140.11 233.71 1013.92
Hoogst 2719.07 1149.72 235.29 1021.13
Laagst 2667.02 1123.22 231.83 1001.20
Slot 2687.93 1136.74 233.84 1010.36
Winst
verlies - 7.68 - 2.48 + 0.19 - 2.10

(ADVERTENTIE)

Bel de CombiNed
koopsomlijn:

GRATIS __________-_-_-__-----

" Politie-agenten
slaan in op betogers in
Uttar Pradesh, India,
die protesteren tegen
het besluit van de
regering om de regel te
verlengen dat nederige
baantjes moeten
worden toegewezen
aan de lagere kasten.

(ADVERTENTIE)

GemSkkel^^ UCLU IlVl/IVj ■ HUISBEZITTERS
Wij garanderen strikte geheimhouding gg EXTRA LAGE LASTEN
Bedrag 96x 7_x 60x 42x _. ,_. . . zonder taxatie-kosten

3.000,- - - 71,- 92,- Binnen een dag beschikbaar » log»"

6.000,- - 120,- 136,- 179,- __TÏT^I¥_Tl^I'¥^'¥'TWPFT?^__! I«hyP- 2een3ehypoth.
12.000,- 195,- 234,- 266,- 351,- 'I*l*l l["_ "I-=-i ■!" Itl l**4* 1 [Sj I 360 x 240 x 180 x i2ox
18.000,- 292,- 351,- 400,- 526,- m^SJÊm*JT!?^XTÏ!T^^ iaoo0'- 73>- m>'

122'" 145'"24.000,- 389,- 468,- 533,- 702,- _S__- KS.I. %Z* £% 15.000,- 110,- 168,- 183,- 218,-
-36.000- 584,- 703,- 800,- 1053,- 5.000,- 100,- 13,8% 72 25.000,- 183,- 281,- 305,- 363,-
-50.000- 781,- 976,- 1111,- 1463,- 11.000,- 220,- 13,1% 71 40.000,- 293,- 450,- 489,- 582,-
-enz. 20.000,- 400,- 12,8% 71 75.000,- 550,- 844,- 917,- 1091,-
Ek bedrag tot ’.100.000,-en arxJere looptijd mogelijk. 30 000- 600- 12 B°/ 71 "vt
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzameaanschaf. Bij £n nnn 1nnn 12fi-y 70 Ef<- JaafTen,e 1e "W-vanaf ''■9%- 2e en -**■ "Wen Pers-
overlijden meestal kwijtschelding. ____________ ____■___ __________m__i len'n9en vanafll.39%-Bii z'ekter ongeval enz. vrijstelling

■|£JP2^£li2JA!fl2|^L(l2ro2___3_i__________l [ van allossen mogelijk. Vraag INFO.

Protest tegen kastenstelsel

Donderdag 21 december 1989 "7Limburgs dagblad k
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ïiv /rr ï QQN sM<-ffI BRANDEN DE KERSTLICHTJES WEER!
#> Het mooiste en gezelligste winkelcentrum van het zuiden is

\ o*9 / ;"; *"; ."""""*^V***** nu een sProokJe geworden. Duizenden lampjes zorgen voor
..""Vi. ":,*"::*"*^*^»Jr.***** "*" een gezelligeKerstsfeer.'t Loon: een waar Kerstparadijs!

' '
#v/v£ ..-V . :*". "".: :.*{ ——"""., *""" *.7 V: "Vv:"" Waar ubij zon 40 zaken al uw Kerstinkopen kunt doen.
..:—:... ' "*:""

#
V . . ""> "^♦."v^# #: . .:' Want u vindt hier werkelijk alles! En onder één dak!

: : t, f: ..-* ."" . ..* *"."""""" *";/"* +*%t?: ."""^"J«r"'" Droog en lekker warm, reuze vriendelijke bediening en
:
'. "..—--*Vn£Sv* /1/ ""**""" "***"* * *SV-v**>**. : plenty parkeerruimte. Wat wil'n mens nog meer?

: ./^K^^-"" -..- J->^ .*"""""" ir-—1"" "%."""" _*r """_" " " """" «j»""" _" " _**""" PWPffWTOïS EZ*_______i _fc_>sl

"""".""" "%?__.-#»-?---#r/-r^^w..-^*"*—"CS* .«V: *:!""""":"_- jv.-...—* """*."" "«->■. "*_ " " " MPH BSw-wfisEau SE Bvl
."v v\ .<:^-;^'.y^:---%^ve-j--^ .>\ i*y ~~v*i«\ <&/>:" // .-" "vi*:-^.BBBPHffI 858 I^l__" " " "__ /"" _" _"/«<"// —vV*»w. %"."-»..."""..."...../.""""".-""-""""""""" "«^""""IB _I__-g___________________EEM v^ggjuuia __rV3I
""_,."." "/." //">"// -:-i.v-W»"" "*"""*"""-. -s " """'.' ___öfï_ Hl BS**-?!?! __r^l* " " /" __""»_£" """"""" -"""_»" *-"£"«" ,"""""""""""«""""""""""""»"""»""""""""""""". ___UMr«r__>«l_,7iWfnH __r__*rYCïT*f!?!T«i_l __&_____■■ i ■"* " * """ ■ " ""»..««.«.««".."«"«"""«>*« .«■"«"i«t«MM«««« ___rJAU_______J___i_iV *S__F_MPw_ffi^TOiVl____________**"i_-V9Q_PITOM__ ___-^—_l_-_-------_8--_r-rP--l __l'TriTrrnï____i'_ lilMnlT^FTT»fTlvi_n" __f"f l, ■ E33E21 KasSSSSiEs asjj *vi

1111! IM ! Hl__-v--^ ü M___^________^SS_______7_^__S ül Br^'ï
r—7^7—" "" i tx "Vï \ f _« _/_^B __F^v n2___^___^__s HHH lul fc'^l// -_-^_-_J JqJjJi\_/ k *4 t___§J In 't gezellige 't Loon slaagt u voor al uw /r\ l_____SoS Wj2m %^\'/ M 1 ll®il^^ Kerstinkopen. ff YV WËËpScrr** ■—/ P^/ r"****Sï_ÉM BT^^T^ Alle ondernemers van 't Loon staan deze dagen A^^^M ______________|_U ■ B^-^-roCTJ -^^^^^^^^^^^^Ir "ÈSj m^-Jsm voor u klaar!

%

L________jÉ||r A' _J Zij wensen iedereen alvast heel prettige feestdagen! WinkelCenTrum
—^~^B[J/ U treft 't in 't Loon.' ___A_r^lM^9 waar de lichtjes branden in de donkere dagen voor Kerst.'

[hooverKRUIMELDIFP » I £>. «t/k. I jT
4 Zuigt stof en water, met '^adviesprijs üfifN' J>W| <\\/ \ muuroDhanasvsteen-^gM^^..^ 'fa. J% )U

i:# \ en oplaadeenheid WK fgfgmr^ «f "**" "«^ \\ 7 .'flFp ELECTROLUX^ "> m jt«f/l W
frv_ als de beste getest s&T'-' //Jfefa adviesprijs Li^tf\- mE J*Vr4 " IYK|\t en3,aargarant,e

"^^^ ffi //f J% \7*
K\? NiLFisKiioovva^yGh m, § fO.' ALftL Nieuwste model JT —_i adviesprijs utM' ËB lirJ^sgssr <*^m 599,-gHT*» <s

! (Z) HOLLAND ELECTROs. M %f\f\ m U
y*^ Slede stofzuiger ' adviesprijs un/tf).- I^KVI " "/ A

metalen buizen /A_, 7qq ff |U J* / A3 jaar garantie \. ZO»,- W■ " **§F *» / T
7^> HOLLAND ELECTRÖ- A^_A. V^fi I > Luxe draaitopmodel - /<\p adviesprijs Hfwll' E B***»!JM Isssr" o?*°y 1 349.- X7Z£J% 1
l_rll^M'!llH Luxe model M^

■_« _P '*N «_■__> _^% __
l Oprolsnoer <__«»% ''JOÊÊÊê- A. 1 1000 Watt motor WgÊk^**o^ 1\ËM
I Metalen zuigbuizenjj^* adviesprijs 3lo,- **i|g__Ul_lU_.L

VHeerlen Saroleastraat 1 045-710100-^"

-------------------------------------------
SimtmA/ jgt

f " )

lid Amsterdamse Diamantbeurs \^___^_-^

de goedkoopste juwelier in Nederland

Sittard-Limbrichterstraat 32-Tel. 04490-21965

Verzekeringspartij
I Perzische en Oosterse tapijten I

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,- Perz. ± 150x80 ’195,- I
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 , Hartelijk welkom
Donderdag 21 dcc. '89 van 10.00 tot 21.00 uur PAI EDV IDAIIVnjöag 22 dcc. 89 van 10.00 tot 21.00 uur UHLCn I "IllHlla ■Zaterdag 23 dcc. '89 van 10.00 tot 17.00 uurH Entree vrij M

= mLimburgsDagblad __ PICCOLO'S \\l het
PICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in

RESULTAAT. Bel 045-719966,

x Rh > ___ _____!

'n Goede stortvoor 1990!
Want wij ronden het autojaar af in een maar door ons laten taxeren: zoveel ver- ledereen die een proefrit maakt ontvanfj t
feestelijke showroom vol voordeel! siert ver gegarandeerd nergens anders bovendien 'n fraaie zandloper als oW

Kom nu naar onze showroom en u raakt v00r... nele eindejaarsaltentie! En die ontvaW
gegarandeerd in een feestelijke stem- Maak een proefrit in feeststemming. u óók als u ons uw huidige auto laat "» |
ming En dat heeft niets met de mooie Komt u gerust met uw gezin naar onze xeren. Dus welkom voor onze mooism
versiering te maken, maar alles met het gezellige K ERSTSHOW. autodagen van het jaar! Let u even op <" j
enorme aantal speciale december-aan- openingstijden van de showroom?
biedingen waarmee wij 1989 uitluiden! ______________ Openingstijden:
Met al het nieuws van Volkswagen en / _MB H \ ma. t/m vrijd 10.00-18.00 uur
Audi maken wij van december de voor- Mj^^^^^g^^A^_ zat. 10.00-17.00uur
deligste automaand. Daarbii profiteert u _______Ëi,*"^*^-"-*^^^S_________
niet alleen van onze vele feestelijke /■_ aatfe-i, _IT'T___________! "-■actie-aanbiedingen, maar ook uw huidi- K --E-B-W SB-B-L- fl[ BH^M s
ge auto tuigen we op met n prachtige in-

ruilpnis! Komt u hem vóór 31 december H B__HB

GARAGE VENCKEN B.V. AUTO VENCKEN
Heerlen Sittard/Beek \. r,

=^1___TV—*-^^___^-_______-^r^M«-_____S--_^---J-^--_____-_______-p---^___________^^ _Ü_______________fT^~*l***-***-t-*''*---^^ ir"*TttW. 'J----^-^--___-_______-K>~__PTT_F_ri_.K? ---^ff_____t___________________________3*-t-f^*-^^ :*^/g^***-_-----------r^--_--W----tt->--**"T»ff^^ J|M"i' 1JU__L J-—>__2*'-**^**_t.'-^■lln__j___________JP^ J_M___-

Bl^^S Luxe keuken Kompleet met alle apparatuur Prachtige eiken keuken kompleet met alle sfeervolle witte hoekkeuken kompleet met alle V ïSSv\W% I 1

I w _____«tffl^ _H 100K AN°£RE OPStELLINC I _T _L^l^l_L^_l "" |OOK ANDERE OPSTELLING I 1 " I OOK ANDERE OPSTELLING I __■ __■ " *-________-_^ "~~ *___**ll'>

,"»■' ___^*****^^^_____l^ I I "_J JI I "dJIMil IE" AEMETINC MOGELIJK' | yai) 5-48r- VOOr ___■ *^^«|EN AFMETING MOGELIJK' | V3t\ 8056 - VOOr *^^ *^^sIEN AfMETING MOGELIJK' | (311 1020&- VOOr *^^ \_T " V IV k■_-_li---?SR:*!l?*jil:QilVJ^ -no wnhr-m decemoer I tnbic^■■ _M___k. _■___. _______ F"""HU^«--W^l^^iJ.tH'VJiiV^lcl^rkSJ 1989 een keuken koopt, |^__1 ft■#5.1■___)___■ EEiES= I*orofiteert van extra HBHEBi _____! ZM w^lvS^mw^!^0^ I!;fff__HtC_f«CM_flfl fUffAt*fftfHUltf i/riDTIMrCMI I ________■_Tl l^____ sittard bercerwec 51/53 04490-11775 fl§€*VTSWm^nUMMJ*K%Mr^WWMg^WM KERST-SHOW KORTINGEN! wtmmWlM || B I«J "■*^«wndsest^t7o77-518615 J



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

AVRO
15.30 ««AVRO Service Salon. Geva-
rieerd magazine. Presentatie: Aman-
daSpoel, Tineke de Groot en Simone
Wiegel.

17.00 Post. Correspondentierubriek
voor kinderen. Presentatie: Birgit
Gantzert, met The real Ghostbusters,
tekenfilmserie. Afl.: De boerderij.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
Presentatie: Hans Schiffers, Bas
Westerweel, Robin Albers en Riek
van Velthuyzen.

18.00 ""Ontdek je plekje. Vandaag:
Den Bosch. (herh.).

18.10 Wijnwereld. 8-delige cursus
over wijnen, afl. 6: Spanje, mcl. Sher-
ry-

-18.30 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie naar het boek De Kabouter
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl. 13: De Olympische Spelen voor
kabouters worden gehouden.

19.00 Growing pains. Amerikaanse
serie. Afl. 28: The Kid. Op de ochtend
van 24 december zitten de broers
Mike en Ben bij de kerstboom om hun
kado's alvast te onderzoeken. Vader
Jason raakt geïrriteerd door zoveel
hebzucht.

19.25 Preferenties. Spelprogramma.
Presentatie: Bas Westerweel.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 AVRO Sportverkiezing van

het jaar. Verkiezingen van de Sport-
man, Sportvrouw en Sportploeg van
het jaar 1989 en de uitreiking van de
Torn Schreursprijs, vanuit de Flint in
Amersfoort. Presentatie: Tineke de
Groot.

22.00 (TT)Vinger aan de pols. Infor-
matie over medische- en gezond-

heidszaken. Presentatie: Ria Bremer.
22.40 Slik wijzer. Cursus over ver-

standig omgaan met medicijnen.
22.45 Jonge mensen in concert. De

Russische 15-jarige violist Maxim
Vengerov speelt het vioolconcert
opus 35 in D van Tsjaikovsky. M.m.v.
het Radio Symfonie Orkest 0.1.v. Jan
Stulen. Presentatie: Cees van Dron-
gelen.

23.36-23.41 Journaal.

" Be7t Johnson in de Ameri-
kaanse speelfilm 'The town
that dreaded sundown'.
(RTL Veronique - 22.25
uur.)

tsland 1
agesschau.

JRingstrassenpalais. Serie. Afl.
*■ Heimkehrer.Aerobic - Fitness mit Ver-
t Afl. 9.

rontext. Reportage over Turk-
*inen in Berlijn, (herh.).
<uF-info Arbeit und Beruf.
Jagesschau.
türopalsche Universitaten.
Pentaire serie over bekende
Nse Universiteiten.
WD-Sport extra. Wereldcup
I' afdaling voor heren, vanuitich.r agesschau.

Wirtschafts-Telegramm.
'agesschau.

_>esamstrasse. Kinderpro-
pa,
,öer Maulwurf und dieMedizin.
Wim.
■agesschau.
'"Die Spielbude.
-■ebenswege. Filmportret van

huisvrouw die in het
%lijf voor daklozen in Frankfurt
t.
Tagesschau.
-*ie Montagsfamilie. Serie. Afl.:
ö mit Gefühl.
Die Trickfilmschau.
'agebuch einer Gansemutter.

"Jd door Angelika Hofer.
"orsicht. Kinder in der Kiste -■Jational - kinderprogramma.
Jagesschau.Thunderbirds. Poppenfilmse-

Tagesschau.
Hier und Heute. Actualiteiten.
/alcon Crest. Amerikaanse se-

Wolchenbrüche.Programma-overzicht.
(TT)Tagesschau.
.^ück-Sichten: Documentaire
l|te moeizame weg naar de waar-S processen.
üer 7. Sinn. Verkeertips.

.""Alle Jahre wieder. Live
i*iow met Hape Kerkelin.
Tagesthemen. Actualiteiten., ARD-Sport extra. Voetbal voor

Jiteams. Italië - Argentinië, van-
Wiari.-iMadchen ohne Mitgift. Ame-

speelfilm uit 1956 van Ri-
l2Brooks. Jane en Ralph willen
Scheiden wijze in het huwelijks-

bootje stappen. Jane's moeder wil
voor haar dochter een groot feest or-
ganiseren. Vader Torn, taxichauffeur,
ziet zijn bedrijfsauto aan zijn neus
voorbijgaan.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
11.35 lm Hause des Kommerzienra-

tes. Serie. Afl. 1. Romer, een man
van aanzien, heeft in zijn grote huis
ook enige familieleden opgenomen.
Dan arriveert schoonzusKathe.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Problemland Peru. (herh.).
14.15 ""Faszination Musik. De Wie-

ner Philharmoniker 0.1.v. Leonard
Bernstein.

15.15 Mensch Bachmann. Afl. 6: Rei-
sen, Sehen, Traurnen. Bachmann
verrast zijn dochters met de aankoop
van een kleine autobus om daarmee
een reisorganisatie op touw te zetten.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Komm Puter! Computer-maga-

zine.
16.15 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Pfiff. Sportprogramma.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine.
17.45 Zwei Münchner in Hamburg.

Duitse serie. Afl.: Ein kleiner Schritt
zum Glück.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Jetzt fangen wir zu singen an.

Jongenskoren zingen liederen.
20.00 Herr Siebenfink und dieSache

mit Caroline. Tv-film van Wolfgang
Panzer. Arno Siebenfink is sinds kort
met pensioen. Omdat zijn vrouw
reeds lang overleden was, treedt een
leegte in zijn leven op. Dan ontmoet
hij een meisje.

21.00 Abenteuer Forschung. Docu-
mentaire over indianenstammen in
het Amazone-gebied.

21.45 Heute-journal.
22.10 lm Strudel der Reformen. Re-

portages van buitenland-correspon-
denten over de veranderingen in
Oost-Europa.

22.55 Zeugen des Jahrhunderts.
Klaus Bresser.

23.55-00.00 Heute.

" Peter Wende, Puter en Klaus Muller in het computerma-
gazine 'Komm Puter!' (Duitsland 2 - 26.03 uur.)

elgië/TV 1
.--inja Mosa. Braziliaanse serie

Santos. Afl. 79.
Jlieuws.Tik Tak. Animatieserie. Afl. 115.
plons. Afl.: Plons leert schaat-

wuoorzetters. Australische reeks
"'ilrns. Afl.: In leen van Geoffrey
N. Haar Vietnamese vader
'Undy opzoeken. Dit brengt haar
Jdewar, dat zij niet meer weet of
I 1Australië moet blijven of met.vader naar Thailand terug moet
ïl.
--hristmas Carols.
.Uitzending door derden. Pro-
"^a van het ACV-informatief.
'Mededelingen en programma-
ifcht.
«uren. Australische serie. Afl.

'Het gehoor van Lucy is allicht
n d beschadigd. Met gebroken
.yertelt Zoë aan Jim dat het haar
fö is., Quiz waarin twee duo's

op vierentwintig televisie-„rmen. Presentatie: Felice Da-

ipanorama.
--even. (Inochi) 7-delige Japan-
Ne. Afl. 5. Seiko vertrekt naar

* en het jaar daarop behaalt zij
toelatingsexamen voor de Mcdi-
Ifaculteit van Tokio.
Kunst-zaken.

22.30 Nieuws.
22.45 Première. Filmmagazine met Jo

Röpcke.
23.15-23.20 Coda. Concertata: Ada-

gio en rondo, van N. Paganini, uitge-
voerd door Patrick van Netelbosch,
mandoline en Frangois Lauwers, gi-
taar.

" Candice Bergen in de
speelfilm 'De laatste avon-
turiers. (België/TV 2 - 20.55
uur.)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 63.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 912. Beryls laatste po-
ging om haar onschuld te bewijzen
eindigt met een schokkende ontdek-
king.

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

19.30 Nieuws.
20.00 Europalia. Japan, Afl. 4: Seji

Tsutsumi of De deugden van het for-
tuin.

20.55-23.30 De laatste avonturiers.
Amerikaanse speelfilm uit 1970 van
Lewis Gilbert, met Bekim Fehmiu,
Candice Bergen, Ernest Borgnine
e.a. Dax is de zoon van een liberale
advocaat, die na de revolutie in zijn
land Corteguay ambassadeur wordt
in Rome. Daar leidt Dax een leventje
als God in Frankrijk, maar het lot zal
hem opnieuw naar zijn land en de po-
litiek brengen.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Waslijn. Programma over de

Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

18.15 Tolerantie in de Islam. IOS)
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 In de schaduw van de steen.

6-delige Schotse jeugdserie. Afl. 6.
19.35 Vogels kijken. Natuurfilmserie.

Afl.: De zee-arend.

20.00 Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.
21.03 (TT)De bezetting. 21-delige do-

cumentaireserie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO 11. Afl. 2: Zomer 1940.

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

22.45 Spaans voor beginners. Por
favor. Les 14. TELEAC)

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Afl. 9.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 42. (herh.).
10.50-11.20 Schooltelevisie.
17.35 Teletekst-overzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 16.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Held auf vier Pfoten. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1946 van Fred M.
Wilcox. Lassie is schaapshond, die
door een auto wordt aangereden.
Vanaf dat moment wordt hij woest. Er
begint een spannende jacht op de
dolle, maar slimme hond.

21.29 West 3 aktuell.
21.45 Der Flüchtling auf dem Her-

zogthron. Afl. uit de serie Reiswege
zur Gëschichte.

22.30 Chateauvallon. 26-delige Fran-
se serie. Afl. 11. De ochtend na de
verkiezingen krijgt de Dépêche slecht
nieuws: Quentin heeft verloren en
zich zelf omgebracht.

23.30 Fernseh-Schatze. Portret van
de Duitse non Andrea, leerlinge van
Moeder Theresa.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Bewegung macht Spass. Afl

6.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 16.
09.00-10.38 Schooltelevisie.
16.30 Decorating. Afl. uit de serie

Play-Time.
16.45 Une visite a Nancy. Afl. uit de

serie Französisch/La vie quotidienne.
17.00 Das Jahr im Wald und Flur.

Winter, korte natuurfilm.
17.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 16. (herh.).
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Robinson Crusoe. Poppense-

rie.
18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ein

Wintermarchen. (herh).
18.55 Kinder-Verkehrsspot. (herh).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 BDer Wolf der Silaberge. Ita-

liaanse speelfilm uit 1949 van Duilio
Coletti. Pietro en Orsola, een jong
paartje, overnachten in een berghut.
Ze horen schoten in de omgeving en
de volgende dag wordt er een dode
man gevonden. Pietro wordt van de
moord verdacht.

20.45 Dream Doll - Die Traumpuppe.
Engels/Joegoslavische tekenfilm.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Transparant. Politiek magazi-
ne. Vandaag: documentaire over de
geschiedenis van de Duitse migratie
naar het Oosten en de aanpassings-
problemen van hedendaagse migran-
ten naar het Westen.

21.45 Sport unter der Luppe. Geva-
rieerd sportprogramma.

22.30 Bronk. Amerikaanse misdaad
serie. Afl.: Drahtzieher des Todes. Né
de moord op twee rechters dreigt ei
een rassenrel in Ocean City.

23.15 Zugaben. Van en met Hermar
van Veen.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

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

informatief ontbijtprogramma met om
7.50 uur een tekenfilm.

09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Hei Elei Kuckelei.
12.15 Veronique Classique.
13.00 Bonjour les clips.
13.50 Fashion.
14.20 On the Yard. (herh).
16.00 Télékids. Met Dino-Riders.
16.30 Flipper. Avonturenserie.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer.

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

De prijs.
19.30 Hits uit Holland.
20.00 Niet te geloven.
20.30 Equalizer. Amerikaanse serie.

Afl.: Duw en ga ervandoor. McCall is
van streek als hij hoort dat een gewe-
tenloze moordenaar door de stad
dwaalt die op zijn slachtoffers de ad-
vertentie van de Equalizer achterlaat.

21.20 Rescue 911.
22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 The Town that Dreaded Sun-

down. Amerikaanse film uit 1984 van
Charles B. Pierce. De blijdschap over
het einde van de oorlog en de

bloeiende economie wordt ruw ver-
stoord in het Texaanse dorpje Texar-
kana. In de weken tussen maart en
mei werden vijf inwoners van het
stadje op zeer gewelddadige wijze
vermoord, drie andere inwoners wer-
den zwaar gewond.

23.55 Journaal.
00.00 Dallas. Amerikaanse serie,

(herh.).
00.50 Bonjour Les Clips.
02.00 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

België/RTBF
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
Nouba, met de tekenfilms Clémentine
en Tchip. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten-magazine. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.10 Autant savoir,
consumentenmagazine. 20.35 Lies par
le sang. Amerikaanse speelfilm uit
1979 van Terence Young. Tijdens een
bergtocht vindt een machtige industrie-
magnaat de dood. Zijn dochter Elisa-
beth bevindt zich dus plotseling aan het

hoofd van een gigantische onderne-
ming. De rest van de familie heeft een
minderheidsbelang en besluit haar
dwars te zitten. 22.30 Le monde du ci-
néma - plan fixe. 23.30 Uitslagen van
de Nationale Loterij. 23.35 Weerbericht
en laatste nieuws. 00.10 Bourse,
beursberichten. 00.15-00.25 Protes-
tantse kerkdienst.

TV5
16.05TVS Infos. 16.15Temps Présent.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45 La Vérité Est Au Fond De La
Marmite. 18.15 Des Chiffres Et Des
Lettres. 18.35 Recréation. 19.00 Voya-
ge. 19.30 TVS Infos et Météo. 19.40
Papier Glacé. 20.00 Reportages. 21.00
Nord-Sud. 21.25 Striptease. 22.00
Journal Télévisé Et Météo. 22.30 Apo-
strophes. 23.45 Océaniques. 00.20-
-00.45 Continents Francophones.

België/Télé 21
19.00 Protestantse kerkdienst. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Gene-
sis live, The invisible touch, muziekspe-
cial rond de groep Genesis. 21.05 Cul-
tures: Bacchantes. (herh.). 22.05-23.10
Club de l'Europe, discussieprogramma
over ontwikkelingshulp. Vandaag: Lo-
mé IV ou Comment aider les pays du
sud sans perdre le nord.

Radio 1 radioleder heel uur nws. 7.07 AVRO's
radiojournaal (7.30 Nws). 9.07 Ar-
beidsvitaminen 10.50 Leuterkoek
en zandgebak 11 07 Arbeidsvita-
minen (vervolg). 12 07 AVRO Ra-
diojournaal 12 30 Nws 12.55 Me-
ded voor land-en tuinbouw.) 14.07
Nederlands op AVRO 1. 15 07
NOS Actueel 16 07 Echo-magazi-
ne 1730 Nw5.18.35 Man en
paard 19.03Onder tafel 19 53 Co-
lumn. 20 03Voor wie nietki|ken wil.
22 45 Man en paard 19 03 Onder
tafel 19 53 Column 20 03 Voor
wie niet kijken wil 23 06 Met het
oog op morgen. 0 02 Voor wie niet
slapen kan 1.02 Zingen in de
nacht. 2 02 Notenkraker 302 Go-
spels van toen. 4 02 De ochtend-
mix 5 02-7 00 Wakkerop weg. Ra-
dio 2

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Van-
daag donderdag. 751 Het leven-
de woord 8.04 Hier en nu 820
Vandaag, donderdag, vervolg
8.53 Ontmoeting 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek 12 04 En dan nu de
hamvraag... 12 48 lets anders
13.04 Hier en nu. 13.20 Heer en
meester 15 04 NCRV Coupe so-
leil. 16.04 De Familieshow. 17 04
Holland in de file. 19.03 De Will Lui-
kmga show 21 00-07 00 Zie Radio
1.

Radio 3
leder heel uur nieuws 6 02 De ha-
vermoutshow. 9 04 TROS gouden
uren 12.04 50 Pop of eenenvelop
1404 De nationale hitparade top
100 18 04 Driespoor 19 03TROS-

dancetrax 21.03 De CD show
23 03-24.00 Sesjun

televisie en radio donderdag

Nederland 1
"05 Nieuws voor doven en
torenden.

'Thuis in de dierentuin.
-sche serie. Afl. 25: Verban-

B'ghbours. Australische serie.
■naai.
'pido. Popmagazine. Presen-ts Tiel Groenestege.
WïA's kindermenu: De avon-
-8,1 Teddy Ruxpin, tekenfilmse-: Even lucht!.
"-"s. Tekenfilmserie. Afl.: Een
'an een beeld.
", Smurfen. Tekenfilmserie.
"ningin Smurfin. (herh.).
■Mal.
"De baas in huis?. Ameri-
-1comedyserie. Afl.: Een leven-
Weest. Wanneer Laura over-
at zij nog één keer op aarde
"tien om Mona's geschil met
*tgenoot Archie bij te leggen.
-foyrinth. Spelprogramma.
Jatte: Peter Jan Rens.
T.2eg 'ns AAA. Nederlandse
Vserie. Afl. 5: Kersenbonbons.
*n Buys blijkt verliefd op Mien
*leen te zijn wat verstrekken-en heeft.'ereidwijs. Spelprogramma
j-t thema Noordzee. Presenta-
*-srt ten Brink.
'hter het nieuws. Actualitei-
iek.
-"urnaal.
*lden Girls. Amerikaanse co-
We. Afl.: Het kleine zusje,
ter het kleine zusje van Rosé
°ek komt, geeft dat moeilijkhe-

zij de vriend van Blan-
toeert in te pikken.

* kloof. Discussieprogramma
!?agse regels en Nederlandse
Ikheid. Vandaag: Vandalisme,
j-atie: Paul Witteman.
'"58 Kronkel. Uitlaten. Simon

Carmiggelt vertelt zijn verhaal Uitge-
laten uit de bundel Mag 't een ietsje
meer zijn?

Radio 4
7 00 Nws 7 02 Ochtendstemming
(8 00 Nws ) 9 02 Veronicas mees-
terwerken I 10.35 Muziek voor mil-
joenen. 11 53 Veronicas meester-
werken II 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek. Gesprek met de
pianist Rinus de Groot 14 00 Me-
tronomium 15.30 Zeggen en
schreven 16 00 De Beweging met
om 16.00 Het Concert: Pianomu-
ziek 17.00 Portret(lB.oo Nws)
18 02 De verschijning en het ver-
schijnsel. 19.00 CD Platennieuws
19.30 Het feuilleton 20 00 Nws.
20 02 Het podium met om 20 02 De
wandelende tak; 21 00 Voorland
22.00 Downbeat 23 00-24 00
Audio Art.

Radio 5
630-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9 00 Nws. 9 02 NOS Sportief 9 25
Waterstanden 9.30 Kinderen in de
crèche. 1000 De zonnebloem
1100 50+ 12 00 Nws 12.05

Kruispunt. 12.20 Tussen de regels.
12.30 De blauwe planeet 12 53 In
gesprek met de bisschop 13 00
Nws 13 10 Derde Wereld 13 40
Da Capo 14.00Klasse 15 00 Da-
mokles 16 00 NOS Cultuur met
Cultuur magazine 16.40 Cultuur
special 17.25 Marktberichten
17.30 Scheepspraat. 17 35 Post-

bus51 Radio-magazine 17.55Me-
ded. en schippersberichten 18 00
Nws 18 10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 Turks program-
ma 19.00 Progr. voor buitenl
werknemers 20 30 Geschiedenis
van de bijbel 21.30-22 00 You're
welcome 22 00-22.30 Klassieke
mechanica

SSVC
13.00 Rainbow.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Teil the truth.
15.15 Home and away.
15.35 Children's SSVC. The Ridd-

lers.
15.55 Creepy Crawlies.
16.10 Yogi's Treasure Hunt.
16.35 Hartbeat.
17.00 Count Duckula.
17.25 Countdown.
17.50 Wildlife Showcase.
18.15 Emmerdale Farm.
18.40 News and weather.
18.55 Christmas Road Safety.
19.10 Coronation Street.
19.35 Floyd's American Pie.
20.15 The Bill. Afl. I counted them all

out.
20.40 In sickness and in health.
22.00 News and weather report.
22.30 The Paradise Club.
23.20-23.50 Film 89.

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 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. (herh.).
11.45 Bergerac. Engelse serie,

(herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Schauspielereien. Korte Oost-

Duitse verhalen. Afl.: Ordnung im
Haus.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Alfred Hitchcock zeigt. Mis-

daadserie. Afl.: Der Maulwurf.
16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

747.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Pronto Salvatore. Aansl.: Te-

kenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl. Vaterli-
che Rache.

18.45 RTL aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Max.
20.15 Pazifik Geschwader 214. Ame-

rikaanse serie. Afl.: Herzdame.
21.10 Istanbul-Express. Amerikaan-

se speelfilm uit 1968 van Richard Ir-
ving, met Gene Barry, John Saxon,
Senta Berger e.a. In de Istanbul Ex-
press wemelt het van de spionnen.
Allen zijn ze op zoek naar geheime in-
formatie. Een van hen treft persoonlij-
ke pech. Voor de anderen is dat een
waarschuwing.

23.00 RTL aktuell.
23.10 Desperado - Der geheimnis-

volle Racher. Italiaanse western uit
1967 van Lewis King, met Glenn Sax-
son, John Barracuda, Barbara Loy
e.a. Brutale schurken terroriseren het
stadje Santa Clar in Mexico. De sher-
rif is machteloos tegen deze bandie-
ten omdat ze, nauwelijks veroordeeld
door de rechter, weer op vrije voet
worden gelaten. Dan arriveert echter
Manuel.

00.55 Pazifik-Geschwader 214.
Amerikaanse serie. (herh.).

i 01.40-01.45 Betthupferl.

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

nel.
07.00 Sky. The DJ. Kat Show.
09.30 Eurosport menu.
10.00 Trans World Sport.
11.00 World Polo Championships.
12.00 Skiing World Cup.
13.00 Showjumping.
14.00 Film of the 1962 World Cup.
16.00 Ice Hockey.
19.00 Mobil Motor Sport News.
19.30 Surfer Magazine.
20.00 Figure Skating.
21.00 Ryder Cup Golf.
22.00 Skiing World Cup.
23.00-02.00 Ice Hockey.

Super Channel
07.00 Daybreak.
08.00 The Mix.
14.30 Hotline.
15.30 Profile.
16.30 On The Air.
18.30 Nino Firetto.
19.30 Time Warp.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Swing Time. Amerikaanse

speelfilm uit 1936 van George Ste-
vens. Twee dansers in New Vork wor-
den verliefd op elkaar. Het loopt al-
leen niet zo soepeitjes, als blijkt dat
de man verloofd is met een ander
meisje in zijn eigen woonplaats.

22.00 World News and Goodyear
Weather. Gevolgd door Korean Air
Golf Tournament Update.

22.15 Road to Bali. Amerikaanse
speelfilm uit 1952 van Hal Walker.
Twee mannen redden een dame van
de slechte prins en zeemonsters

00.10 World News and Goodyear
Weather.

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

van Rete Mia.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
SAT.I BLICK. 08.35 General Hospital.
Afl. Ehre, wem Ehre gebührt. Ameri-
kaanse familieserie. 09.20 Teletip Ge-
sundheit. Aansl. Ihr Horoskop. 09.30
Programma-overzicht. 09.35 Nach-
barn. Australische familieserie. Afl. Ein
alter Verehrer. 10.00 SAT.I BLICK
10.05 SAT. 1 Teleshop. 10.30 Sing,
aber spiel nicht mit mir. Oostenrijkse
speelfilm uit 1962 van Kurt Nachmann.
Aansl. tekenfilm. 12.15 Teletip Markt.
12.25 Glücksrad. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Programmaoverzicht. 14.05 Per-
rine. Japanse tekenfilmserie. Afl. Die
Kameradiebe. 14.30 Teletip Koehen.
Aansl. Teletip Backen en Horoskop.
14.40 General Hospital. Australische
familieserie. Afl. Hinterhaltige Plane.
15.30 SAT.I Teleshop. 15.55 Der Gol-
dene Schuil. 16.05 Rauchende Colts.
Amerikaanse westernserie van James
Landis. Afl. Verwechslung mit Absicht.
17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
Australische familieserie van Mark Jof-
fe. Afl. Die Wahrheit über Victor. 17.35
Teletip Reise. 17.45 Programmaover-
zicht. 17.50 Berrengers. Amerikaanse
familieserie van Philip Leucock. Afl.

Von Rache getrieben. 18.45 SAT.I
BLICK 19.00 Glücksrad. 19.30 Trapper
John, MD. Afl. Schlank, schlanker, tot.
Amerikaanse serie van Seymour Rob-
bie. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Cagney
& Lacey. Amerikaanse misdaadserie
van Al Waxman. Afl. Jeden kann es
treffen. 21.25 SAT.I BLICK 21.30 Gra-
noven auf Abwegen. Amerikaanse ko-
medie uit 1972 van Alan Myerson.
23.10 SAT.I Bliek 23.20 Topics. 23.50
Virginia auf Mannerfang. Amerikaanse
speelfilm uit 1937 van John G. Blysto-
ne.ol.oo-01.10 ' Programma-
overzicht.

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 1 at 4.
16.15 VJ Marcel Vanthilt.
16.30 Rewind '87.
18.00 Remote Control.
18.30 Club MTV.
19.00 VJ Ray Cokes.
21.00 The Big Picture.
21.30 Headbangers Ball.
23.00 VJ Maiken Wexo.
00.00 VJ Maiken Wexo.
02.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8 05. 9 02, 10 02, 11 02 Kort
Nws. 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek 1305, 1402, 15.02 en
16 02 Kort nieuws 17 02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17 25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg
17.55 Kort nieuws 18 05-18 07
Aankondigingen

BRT 2
6.00 Nieuws. 6 05 De eerste ronde
(6.30, 7.00 Nieuws. 7 30 Nieuws en
R.V.A-ber) 8.00 Nieuws 8.10 Bi-
stro & Co 10 00 Nieuws 10 03
Parkeerschijf (10 30 In het spion-
net|e). 11.55 Mediatips 12 00 Lim-
burg Vandaag 13 00 Nieuws
13 10 Het schurend scharniertje
13.15 Roddelradio 1400 Hitbox
1700 Limburg Vandaag 1800
Nieuws. 18 10 Over stuur 20 00
Het orgeltje van Yesterday 22 00
Nieuws. 22 05 Boem boem 23 30-
-600 Nachtradio (5 00 en 530

Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6 35 Radiofruhstuck 6.45 Wunsch-
kasten 710 Adventskalender 745
Veranstaltungskalender 830 Be-
sinnliche Worte. 910 Musikex-
press. 10.00-1200 Gut aufgelegt.'
12 00 Veranstaltungskalender Mu-
sik bei Tisch 12 15 Veranstal-
tungskalender 13.00 Frischauf.
14.20 Musikzeit heute : Country &
Western 15 00 Nachmittagsstudio.
16 05 Spotlight 17 05 Oldiekiste.-

-18 10 BRF-Aktuell 18.40 Jazz.'
20.05 Nachrichten Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Em Tag
wie kein anderer 11 00 Treff nach
elf 12 00 RTL-Themen 12 15 Ca-
sino Parade 14.00 Viva. 1600 En-
teniagd. 17 00 RTL-themen 17 15
RTL-Musikduell 19.00Neunzehn -Vierundzwanzig 00.00-0100
Traumtanzer

WDR4
605 Morgenmelodie 905 Musik-
pavillon 12 07 Gut Aufgelegt.
1405 Auf der Promenade 1500

I Cafe-Konzert 16 05 Heimatmelo-
j die Musik-Express 20.05 Zwi-
I schen Broadway und Kudamm

21 00 Musik zum Traurnen 22 30
I Nachtexpress

(ADVERTENTIE)

LDE TOPi

F VAN DEZE WEEK }

SUPERTRAMP "The very best of" CD
M.0.a.: "School", "Logical 0Q95song", "Dreamer" cv.a. w-t/■

ALAN PARSONSPROJECT "Greatest
hits" Schitterende CD. O£s95
DEZEWEEK 00.

TRACY CHAPMAN "Cross roads"

DEZE WEEK 00.

B.Z.N. "Bellsof Christmas

DEZE WEEK 00.

M uoGELznnc
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN

Donderdag 21 december 1989 "9
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VANDAAG EXTRA:
AUTONIEUWS

HEERLEN
kanaal
59

KERKRADE
kanaal
64
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B *Aluminium velgen tegen meerprijs leverbaar. 2

A \ ___r \ Als u van plan bent uw auto in te ruilen voor
jr V ______p-r"*~~~"" \1 I /j .*■ Z___aü_^_Ê \ een nieuwe' raden wij u aan om niet te wachten
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MWIIB _M_fl_4l Bm tó Want de Mazda-dealer heeft juist nu extra veel
\ I^^^^^^^^^^^Ê^^^BÊKB^m voordeel in zn showroom staan. De Mazda 626
lri&SS[^^^S^^^:-J^^H|^^B sedan, hatchbacken coupé, in LX, GLX en GT uit
BH !___H^^ voering.

En natuurlijk zijn er nog de "specials": de Mazda
haT 626 Argos, EchoenFinish. De LX uitvoering heefteenrijke

variatie aan comfortabele extra's,
zoals o.a. verstelbare hoofdsteunen, een in hoogte /
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MAZDA 626 COUPÉ *krachtbronnen.
De Mazda 626, al jaren populair vanwege de voortreffelijke rij-eigenschappen en de

complete uitrusting, is nu meer dan ooit bereikbaar. Praat één dezer dagen even met uw
Mazda-dealer. U zult ontdekken dat nu inruilen, méér oplevert.

Als u heel voordelig en comfortabel de jarennegentig in wilt rijden, zet dan koers richting
Mazda-dealer. Mogen weu alvast
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Zeldenwas een Mazda626 zobereikbaar.
DE MAZDA 626 ISLEVERBAAR ALS SEDAN VANAF F 28.595,-, ALS HATCHBACK VANAF F 30.695,-, ALS COUPÉ VANAFF 32.595,-. PRIJZEN INCLUSIEFBTW. (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

AFLEVERKOSTENF 390,-. 6JAAR CAROSSERIEGARANTTE. IMPORTEUR: AUTO PALACE DE BINCKHORST B.V, DEN HAAG, TEL.: 070 3489400.

UW
DEALER
i

AUTOMOBIEL-
BEDRIJF

H. DRIESSEN
Maastrichterlaan

22-26

BEEK
Tel. 04402-71920

||p: -j

C_____]

AUTOMOBIEL-
BEDRIJF

N.H.
VAN LIJF

Klinkenberg 138

MEERSSEN
Tel. 043-642697______

AUTOMOBIEL-
BEDRIJF

HENSGENS
B.V.

Kruisweide 3

NIEUWSTADT
Tel. 04498-53055

n______

AUTOBEDRIJF

LEYMBORGH
Bornerweg 5-8

LIMBRICHT, Tel. 04490-15838

LOVEN
HEERLEN B.V.

Palemigerboord
401

HEERLEN
Tel. 045-722451

■■"■"-■■■

AUTOBEDRIJF

A.CAUBO
B.V.

Langheckweg 2

KERKRADE
Tel. 045-464646

I r

_z__z:

RADREMA
AUTO'S

Galjoenweg 73
(Beatrixhaven)

MAASTRICHT
Tel. 043-632250

Mama,
bestaan e
nog echte
olifanten', {■■'""-—->,

GEEF OM DE TOEKOM
Word voorf 27,50donateurvan'

Wereld NatuurFonds. Giro25, Zei
_>

ALS JE I
EEN HANDIVERKNALTj
GAJETOCHIgewoon!
een nieuw!

HALEN. 1
I

Jebenteenrund als jemetvuurwerk sttf-V

Heeft u eenI
vuurtjevoor ml

Hetkan gebeuren dat iemand even niet in degr
dal zijn sigaar al brandt. Een onschuldige verstrooiö*1!
Dat is heelgoed mogelijk. Maar bij oudere mensen i$
om iets ernstigers kunnen gaan. Misschien een ee-^
van beginnende dementie. Zeker wanneerzulke dingo
matig voorkomen.

Het verloop van dementie is zo geleidelijk, daiv
laat duidelijk wordt wat eraan de hand is. Als iemand
dingen doet. De greep op de werkelijkheidkwijtraak
dagelijks leven niet meer aankan. u

Zon patiënt zou beter geholpen zijn wanneer <*
eerder was onderkend. In een derde van de gevalle-
de verschijnselen in een vroeg stadium met succes ■

delen. Voor de overige gevallen bestaat op ditmorn*^,
geen genezing, maar doorde juiste verzorging is er ■-*
verbetering mogelijk. J

Vergeetachtigheid of gekke vergissingen zouden
ren wel eens op dementie kunnen wijzen. Wees er.
in uw omgeving. Durf erover te praten. En waarsch-1
geval de huisarts.

Dementie is een verraderlijk ziekteproces dat .
warring brengt. Maar als we de verschijnselen eerdtf
nen, zijn we beter in staat om te helpen.

I Gratis boekje over dement*
IMeer over dementie leestu in een gratis boekje dat wi)

zenden wanneer u deze bon in een gefrankeerdecnv«

I stuurt naar SIRE, p/a Postbus 1, 3417 ZG Montfoort. *
f 1,75 extra aan postzegels plakken voor de verzenen*
Naam: -Leeftijd

' Adres: : ■ ■
Postcode: ■—'ftf'Ó
Woonplaats: . D»**

Publikatie aangeboden door dit blad insamenwerking mei de Slichting ■

Donderdag 21 december # 10



ZATERDAG23 DECEMBER: korte toer
STRICHT: Kerstmarkt op

8 Vv/rijthof en Dominicanerkerk
C 9-00 tot 17.00 uur., k.'e|-- en vlooienmarkt in de

msstraat van 10.00 tot 16.00

-leiding in het oude Fort St.
J.-^r (Luikerweg 80). Vertrek
vUur-

-1: w°sitie fotowerken Peter van
K 'n restaurant Galerie (O.L-
W^Weplein).

I1Expositie van
'se kunstschilderes Domini-
■l-»*. ***-lfa >n hostellerie 't Klau-

LMENBURG: Expositie
.'^""ellen Elly Diederen-Van de
ll,|i>en en José Plusquin in Ho-
UjUmmers.
W,BRICHT: Expositie 'En

/KT, de ster bleef stille staan' in
I. f,^el Limbricht van 14.00 tot

I Hfrfc uur.
' C*-RLEN: Expositie 'Kerst
f i\,3ekaart'B9' in het St. Joseph
i Hftf.ord (Gasthuisstraat 6) vanl u tot 18.00 uur.

ZONDAG 24 DECEMBER:

i4\STRicHT: Kerst-en °ude-
*lÊn ern*is en -markt in het
Vfh.C van 1200 tot 2300 uur-, in het oude Fort St.

TH$r (Luikerweg 80). Vertrek'C'luur.r^leiding in grotten St. Pie-
JH ,er_ (noordelijk gangenstel-
lk\ j,vertrek 14.00 uur vanaf Cha-
I^f-ergrust, Luikerweg 71.
V POsitie fotowerken Peter van

Agt in restaurant Galerie (O.L-
.Vrouweplein).
WAHLWILLER: Expositie Fran-
se kunstschilderes Dominique
Eilfa in hostellerie 't Klauwes.
VALKENBURG: Expositie
aquarellenElly Diederen-Van de
Sande en José Plusquin in Hotel
Tummers.
Bezoek Geulhemmergroeve,
grotwoning, Oranjegalerij en ka-
pel tussen 14.00 en 18.00 uur
(Geulhemmerweg in Geulhem-
/Houthem).
Bezoek grot-champignonkweke-
rij met videoipresentatie vanaf
14.00 uur (Wolfdriesweg Ba,
Geulhém).
LIMBRICHT: Expositie 'En
waar de ster bleef stille staan' in
Kasteel Limbricht van 14.00 tot
17.00 uur.
HEERLEN: Expositie 'Kerst
Aangekaart'B9 in het St. Joseph
Rustoord (Gasthuisstraat 6) van
14.00 tot 18.00 uur.

hapje her slokje der
door nino tomadesso

L^ a*-' , ook de gast is veran-
i

d- Zijn idee van een maaltijd
Mgroeid van enkel het voeden

de mens naar een vorm van
JfPanning. Ook wat ik de 'ge-

pleeg te noemen
?"-t toe: halfprodukten, ge-
i-'t van magnetron, catering
itrallerlei vormen. Dit alles heeft

upts zin, indien gekoppeld aan
v ene u-oord: kwaliteit".
(j °ntleende passage is afkom-
Ijj} uit het voorwoord van CAS
JJKERS, tekst die deze Neder-
l|/d_e topkok geschreven hee/t
w inleiding' op de Nederlandse
ilaHng van 'Masters Chefs ofJL^Pe'-Een geïllustreerd(kleur)

IL* waarin éénenvijftig ver-
Ttarde 'cuisiniers' uit tien lan-
J? CFranfcrijfc, Italië, Groot-

__<-iwan"*-' --»PanJe> West-Duits-
■L| : Oostenrijk, Zwitserland,
K!9-ë, Luxemburg en Neder-

v fj^J zich met een compleet menulistal van drie gangen) pre-
io'eren en tevens de restaurants
Har*n de koks werken kort be-
Lr*ven worden. Enkele van

j \frchef-koks: ALAIN CHAPEL,
\ h_^C MENEAU, PAUL en
t^C HAEBERLIN, SERGIO
U^NZI, DAVID WILSON, JO-
kV-VfONJE. ECKART WITZIG-
SW ERNST HUBER AL-
Iföb G.RARDET, PIERRE RO-
qjJ-'ER, PIERRE WYNANTS en,
.j, enige uit Nederland, Cas
/ikers. De in het boek opge-

j%/üe recepturen lijken op het
-s_f_.e °°0 (üoor praktische uit-

"* liiri *n 9 ontbrak vooralsnog de
U^T; duidelijk, volledig en. HeUl°keurig beschreven. Hoewel
'\i. die er zich aan

wagen wil, het kokkerellen toch
al aardig onder de knie dient te
hebben. Het idee van dit boek is
van de 'Académie Internationale
de la Gastronomie', de realise-
ring van kok en gastronomisch
publicist EGON RONAY. De in
het boek opgemelde keukenmees-
ters zijn profeten van het gebruik
van goede ingrediënten, van eer-
lijke en eenvoudige kookstijlen,
van goed en gezond voedsel, van
kwaliteit op het bord dus. Met die
kwaliteit wordt wel eens een
loopje genomen. Met andere
woorden: wordt de gast bedu-
veld. Het is in de achter ons lig-
gende weken al voorgekomen dat
Nederlandse restaurants op de
kaart reerug voerden en op het
bord ossehaas serveerden. En dat
met de feestdagen nog voor de
boeg! De betreffende restaura-
teurs zijn het vertrouwen der
gasten niet waard en verdienen
binnen de kortste keren als op-
lichters ontmaskerd te worden.
Als ik culinair schrijver JOHAN-
NES VAN DAM (Amsterdam) ge-
loven mag, eet hij met kerstmis
dit jaar opnieuw snert. Hij heeft
het zélf geschreven. In een van
zijn dagelijkse columns in Het
Parool: 'Mijn kerstmenu is elk
jaar hetzelfde: een grote pan
erwtensoep waar ik dagen mee
toe kan', leder zijn meug. Vrij-
heid blijheid, nietwaar. Of zou
Johannes de kerstmenu's in de
restaurants niet (meer) vertrou-
wen? Dat vertrouwen koester ik
wél nog. Lang niet iedere kok be-
dondert de kluit. Ik wens u aan
de komende feestdissen dan ook
veel kwaliteit. Veel plezier.

J/De grote chef-koks van Europa. Uitgave: Zomer & Keu-
■n_ Boeken bv. Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs: 75
"-"den.

MAANDAG 25 DECEMBER

MAASTRICHT: RK Liturgievie-
ring volgens Slavische ritus, ge-
zongen door het Maastrichts Sla-
visch Koor in H.Geestkapel
(Kesselskade 53). Begin 10.30
uur.
Kerst- en Oudejaarskermis en
-markt in het MECC van 12.00 tot
23.00 uur.
Bezoek Schatkamer O.L.Vrou-
webasiliek van 12.30 tot 17.00
uur.

VALKENBURG: Bezoek Geul-
hemmergroeve, grotwoning.
Oranjegalerij en kapel tussen
14.00 en 18.00 uur (Geulhemmer-
weg in Geulhem/Houthem).
Bezoek grot-champignonkweke-
rij met video-presentatie vanaf
14.00 uur (Wolfdriesweg Ba,
Geulhem).

Vraagtekens
Van Steenis: „In het verleden
waren dat paradepaardjes. De
periode dat hotels, appartemen-
ten en bungalows maandenlang
tjokvol zaten, is echter voltooid
verleden tijd. Wij, en met ons an-
dere grote toeroperators, denken
de Canarische Eilanden nog
steeds nodig te hebben in ons
winterpakket maar zo langza-
merhand kan men daar vraagte-

kens achter plaatsen. Het aantal
tot nu toe verkochte vliegreizen
is ronduit teleurstellend. Natuur-
lijk zal men altijd een markt hou-
denvoor mensen die in de winter
bewust kiezen voor het strand,
maar de tendens is dat die groep
is uitgekeken op deSpaanse zon.
Het is tekenend dat zonbestem-
mingen als Florida, de Domini-
caanse Republiek en de Neder-

landse Antillen 's winters wél
duidelijk in de plus zitten".

# Soms kan zon rij voor een skilift wel erg lang zijn. De
'sores' van wintersporters in beeld.

" Zo ver is het nog niet.
In de Alpenlanden ligt
nog weinig sneeuw.
Langefiles voor
kabelbanen richting
skipisten doen zich
dan ook niet voor. De
meeste 'wintersporters
dienen zich op
andere manieren
te 'vermaken':...

DINSDAG 26 DECEMBER:
KERKRADE: IVN (afd. Kerkra-
de) - middagwandeling en voge-
lexcursie in de Groene Long.
Vertrek 14.00 uur vanaf parkeer-
plaats tegenover kasteel Eren-
stein
BRUNSSUM: IVN (afd. Bruns-
sum) - middagwandeling vanaf
de Heemtuin (Nie. Maesstraat).
Vertrek 14.00 uur.
EIJSDEN: IVN (afd. Eijsden) -
middagwandeling rondom Eijs-
den. Vertrek 13.00 uur vanaf de
noordzijde van gemeentehuis
Eijsden.
GULPEN: IVN (afd. Heerlen) -middagwandeling in de omge-
ving Gulpen en Mechelen. Ver-
trek 14.00 uur vanaf parkeer-
plaats Gulpenerberg.
PANNINGEN: IVN (afd. Helden)

middagwandeling. Vertrek
13.30 uur vanaf Raadhuisplein
Parmingen.
BUNDE: IVN (afd. Meerssen) -middagwandeling omgeving
Bunde. Vertrek 14.00 uur vanaf
NS-station.
MUNSTERGELEEN: IVN (afd.

Munstergeleen/Sittard) - mid-
dagwandeling in het recreatiege-
bied Hondskerk. Vertrek 13.30
uur vanaf de kerk Munsterge-
leen.
LANDGRAAF: IVN (afd. De
Oude Landgraaf) - middagwan-
deling over de Brunssummerhei-
de. Vertrek 13.30 uur vanaf de
(enige) parkeerplaats, rechts van
de parallelweg van SW-26 vanuit
Landgraaf. Info: 045-315900.
MAASBRACHT: IVN (afd.
Roermond) - middagwandeling
over landgoed Roosendaal. Ver-
trek 13.00 uur vanaf parkeer-
plaats bij café 't Tieske, Rijks-
weg, Maasbracht.
SPAUBEEK: IVN (afd. Spau-
beek) - middagwandeling door
het Stammenderbos. Vertrek
14.00 uur vanaf parkeerplaats bij
NS-station Spaubeek.
GEULLE: wandeling buurtvere-
niging Oostbroek. Start vanaf
Harmoniezaal 't Heukske (Hul-
serstraat). Afstanden: 6, 11, 16, 21
en 25 km. Start tussen 9.00 en
15.00 uur. Info: 043-642995.
MAASTRICHT: Kerst- en Oude-
jaarskermis en -markt in het
MECC van 12.00 tot 23.00 uur.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel).
Vertrek 14.00 uur vanaf Chalet
Bergrust, Luikerweg 71.
Bezoek Schatkamer O.L.Vrou-
webasiliek van 12.30 tot 17.00
uur.
Bezoek Schatkamer St. Servaas-
basiliek van 10.00 tot 16.00 uur.
Expositie fotowerken Peter van
Agt in restaurant Galerie (O.L-
.Vrouweplein).

WAHLWILLER: Expositie Fran
se kunstschilderes Dominique
Eilfa in hostellerie 't KLauwes.
VALKENBURG: Expositie
aquarellen Elly Diederen-Van de
Sanden en José Plusquin in Ho-
tel Tummers.
Kerstspel in Gemeentegrot om
14.30 en 16.00 uur. Toegangs-
kaarten bij VVV en (zolang voor-
raad strekt) vanaf één uur voor
voorstelling aan de Gemeente-
grot.
Kerstconcert in Centrum Cocar-
de m.m.v. Harmonie en Mannen-
koor Walram's Genootschap en
kinderkoor. Begin 14.30 uur.
Natuurwandeling. Vertrek 13.30
uur vanaf VVV-kantoor.
Bezoek Geulhemmergroeve,
grotwoning, Oranjegalerij en ka-
pel tussen 14.00 en 18.00 uur
(Geulhemmerweg in Gelhem-
/Houthem).
Bezoek grot-champignonkweke-
rij met video-presentatie vanaf
11.00 uur (Wolfdriesweg Ba,
Geulhem).

SITTARD: Kerststalwandeling
0.1.v. een gids. Vertrek 14.00 uur
vanaf VVV-kantoor, Wilhelmina-
straat 16. Info: 04490-24144.
LIMBRICHT: Expositie 'En
waar de ster bleef stille staan' in
Kasteel Limbricht van 14.00 tot
17.00 uur.
HEERLEN: Expositie 'Kerst
Aangekaart'B9' in het St. Joseph
Rustoord (Gasthuisstraat 6) van
14.00 tot 18.00 uur.
HASSELT (B): Euregio Sylves-
terfoor in Grenslandhallen,
kerst-kermis voor jong en oud.

tijdje vrij

'Sneeuwvrije' wintersportlanden toch bijna volgeboekt

Kerstvakanties op gang
Vandaag begint de uittocht,
vandaag begint de 'massa'
met kerstvakantie te gaan.
De lange latten hebben het
definitief van de zwem-
broek en de bikini gewon-
nen. Steeds minder Neder-
landers kiezen tijdens hun
wintervakantie voor zonni-
ge stranden. De winterspor-
toorden in vooral Oosten-
rijk, Zwitserland en Frank-
rijk zitten weer bomvol.
Echter, de sneeuw is (nog?)
niet overal van de partij. De
ANWB verwacht dat ruim
1,2 miljoen Nederlanders in
komende maanden op win-
tersport zullen gaan. Vorig
jaar waren dat er ongeveer
een miljoen.
„Een gekkenhuis",riep verleden
week Frans van Steenis, direc-
teur van Hotelplan, uit. „De
markt voor wintersportvakan-
ties groeit al jaren en voorlopig
lijkt daar geen einde aan te ko-
men. Sterker nog, elk jaar op-
nieuw worden de stoutste ver- »
wachtingen overtroffen. Het is
werkelijk een ongelooflijke ont-
wikkeling, want laten we eerlijk
zijn: zon vakantie kost handen-
vol geld. Zelfs mensen die met
eigen vervoer gaan, zijn duur
uit". De wintersport heeft de tra-
ditionelewintervakantie naar de
achtergrond verdrongen. Welis-
waar zijn er nog steeds tiendui-
zenden -overwegend oudere- Ne-
derlanders die 'overwinteren in
Zuid-Europa, maar de winter-
trek naar klassieke zonbestem-
mingen als Mallorca en deCana-
rische Eilanden lijkt vrijwel
voorbij.

Dichtbij
Oostenrijk en Zwitserland gel-
den nog steeds als wintersport-
landen bij uitstek. „Van oudsher
hebben die landen alles in huis
om het de wintersporter naar de
zin te maken", aldus een woord-
voerder van de ANWB, „maar je
ziet een groeiende tendens om
steeds dichterbij de sneeuw op te
zoeken. De Bondsrepubliek en
België zijn goede voorbeelden.
Dat worden belangrijke concur-
renten voor de traditionele win-
tersportlanden. Een opvallende
ontwikkeling, want in die landen
heb je minder dan in Oostenrijk

en Zwitserland de garantie ook
daadwerkelijk sneeuw aan te
treffen". Directeur Walter Van-
stralen van het Belgisch Ver-
keersbureau erkent dit laatste.
Hij voegt er evenwel meteen aan
toe dat de belangstelling vanuit
Nederland voor de Belgische Ar-
dennen zelfs vorig jaar toen er
amper sneeuw viel explosief toe-
nam. „Het kostenaspect is na-
tuurlijk belangrijk", meent Van-
stralen. „Zeker nu wintersport in
trek is bij alle lagen van de bevol-
king, willen wij in België concur-
rerend werken. Het grote voor-
deel van de Ardennen is dat het
voor Nederlanders zo lekker
dichtbij is. Je kunt desnoods op
één dag op en neer om een paar
uur op de ski's te staan. Ook het

ontbreken van een taalbarrière
heeft een gunstige invloed". .De trein is 'in'

Ruim twaalfduizend Nederlanders laten zich vanaf morgen per
trein naar "buitenlandse 'kerst-bestemmingen vervoeren. Het
gros reist naar wintersportlanden maar ook Parijs is populair.
De Nederlandse Spoorwegen zet morgenavond en -nacht vyf
extra 'reisbureautreinen' in naar diversebestemmingen in Oos-
tenrijk, Zwitserland en Noord-Italië. Daarmee worden 2500 rei-
zigers vervoerd. Een stijging van vijftig procent ten opzichte
van verleden jaar.
Met de internationale dag- en nachttreinen reizen iets minder
mensen danvorig jaarnaarOostenrij k en Zwitserland. In totaal
zijn er dat 4450. Richting Frankrijk hebben 1800 reizigers een
plaats in de trein besproken. De meesten gaan niet verder dan
Parijs.
Uit de NS-cijfers blijkt verder datveel wintersporters later in
het seizoenop reis gaan. Volgens de Spoorwegen lijkt het er op
dat het aantal reizigers dat in de krokusvakantie naar winter-
sportbestemmingen alle records zal gaan breken. Met inciden-
tele reserveringen kunnen nu al vier extra treinen worden ge-
vuld. Op de vrijdagavond voor de krokusvakantie is al in elf
'reisbureautreinen' voorzien. Dit komt neer op een halfuurs-
dienst naar Alpengebieden.

Hulpverlening
Niet alleen voor de reiswereld
maar ook voor de hulpverleners
breken drukke tijden aan. Alhoe-
wel volgens schattingen van de
ANWB zon zeventigduizend va-
kantiegangers de afgelopen
maanden hebben geoefend op de
tweeëntwintig kunstskibanen en
elf indoorbanen die Nederland
rijk is, zal er weer druk gepen-
deld moeten worden om gewon-
de toeristen terug naar Neder-
land te vervoeren. „Een groot
probleem", geeft een woordvoer-
der van de Nederlandse Skivere-
niging toe. „Zelfoverschatting is
daarbij het sleutelwoord. Vooral
de mensen die veel aan sport
doen, overschatten hun moge-
lijkheden op de skipisten. Tennis
of voetbal is nu eenmaal vol-
strekt anders. De praktijk leert
dat mensen die totaal niet aan
sport doen, zich vaak serieus
voorbereiden. Hetzij via oefenen
op kunstbanen, hetzij via ski-
gymnastiek. Actieve sportbeoe-
fenaren voelen zich echter te
groot voor zon voorbereiding.
Die denken de hele wereld aan te
kunnen en komen daardoor vaak
van een koude kermis thuis, om-
dat zij met skiën heel andere
spieren gebruiken dan ze ge-
wend zijn". Vorig jaar moesten
ongeveer zevenhonderd winter-
sporters met een zogeheten gips-
vlucht terug naar huis worden
vervoerd. Voor dit jaar wordt ge-
rekend op tenminste duizend
brekebenen. Een hele klus voor
de hulpverleningsorganisaties,
waarvan de ANWB, SOS Inter-
national en Eurocross de groot-
sten zijn.
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(ADVERTENTIE)

Tijdens defeestdagen
zorgenwevoorbelletjes

bij hetballetje.
Eerste en tweede kerstdag zorgen we in de Holland

Casino's voor de nodige,feestelijke verrassingen. .
En ook de jaarwisselinglaten we » * 0

niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom / Ij^\
draaien op nieuwjaarsdag niet alleen de I ,»„■> ! I
rouletteballetjes. Ook de champagne- j **■ tl
belletjes vloeien rijkelijk. VV ’ J f.

Op 31 december zijn we even J§ Njf
gesloten. Maar wie met een gratis glas

champagne met ons wil toosten, is op Wt j]
1 januariv.a. 16.00 uur van hanewelkom. _^---<ü^__>

-Holland I
Casino's

Inde Holland Casino's kom jeogen tekort.

Limburgs «tagbtadl



Ditbelooft een gezelligeKers I
te worden. rM § I

Stegeman gekookte Ea Kippe-, rundvlees- of^ _ _ _*^S__.:-A *M^Sm " j_? fl^-).5,AC' l
achterham met peper kalfsragout 1.59 IOT-M

I^__f -___^^___ dIP hm"~"*w:'~";~:''",v':":gaaar?imih -^*l-'t<^M'M^':" .-■5//"-<x^ "/"~ ii^Bll__o___9____P^'4<_^_Ht____-_!H______h Wm^Êt^:^^^*''* -_K_-_T"1*,to

____. ___r ________ y«p "-^^w -tw ff **muSL I^^HE^MriMSE Wr^SEk H^^__ilé____-__--^:-; »-■"
______ _____s___ÉÉ __________H

WB^TtwW^Ê'S^lffwÊ, *B_r ■■■ JH _^^^___f*__Prli_F_W«_ri______P ■■ 'v - <■'" __PEfe^B__lafc TiN_n-P ■^'^■éÊ&tf* ____Ü^ -_-_-_--------!

___________f ___. ___r S***^***'"*' ____fllï**^_F'lJ' --2^ __"_ : yj*' : >; . ■:#v^^^M^É^||W|k S^H 1-^,- - JBB,fo |
||^jW^^ ÉÉ__li^_^S___lÈB_^^" *-&tö%:" 'o^\ *s*r' -■ ÉÉN- K ,-liii I

"i_k 'tK* ffßÊÊÊm&^&zit |:J!F^^Ï_L__ $&s*+ ■■*& -ïI*?^'*'*■■.".*:lß_W__f___lflg| HL y^^^^Ê^^fK^"Wm _________________
;"' _> jft, '*_(fc__';'>;'■. : * **3PB^-S_»■:-J^____K__S__- -^K- a__y. r_,-'r-■^■-■■■;.v:-:-y___<»i_a__l ____k__*j___^f_l' -_-_-_---H

-&*?*' **^*^ 3_. ' ■ " - ■■':: **______. ■ _K^jtw_i _____!

_.' - ■-"*&. "'* _____£«_r V w;■" *>3___.*'"' 4M_§#%l_£* I__________________BA___ ____________
Jr ~fc---; ______ __M________M_r Wïif I -__. - 4fc ■ ~^~---»--:r^-j£__S__K -' -L. * HHIRIII .*,■ \eshi- gr "* - **s_i_____É___3-*_i_. -®^ is ____________

■:■_.#' '1F '"****' "'-***""'■■rtir'-iÉir mv' **»■■.■.- '<«*/'■'.jtfffi''''''' .---■"■'''' < " _, - ■ . __________H~IH «__&__ _____ -*Mfe*^'' _k____iF __s§-*^ jk§ /, /

WÊ&L _B _____h_____n___ii i é r^ fJ<i_fti^____^____________________! 'io^^ d^k _■____& __________!
m9_______ 'i_l__________B B^ ___________

circa 500 gram, per stuk _ IV/« #V/ Roombrie _-^ - _-^ Populaire _
wwrs %mii^^MKKf^ ■

Pasteibakjes IIQ Benestroff (60%) OAQ kerststol met spijs 339 I
4 stuks 4-39- I«l# 200 gram 3^5- M**T M 750 gram 3-98- ****** ■
Met het weekend erbij gerekend hebben I : Ovenvers worstebrood pfH
vier dagen sfeer, gezelligheid en traditie- _ 4 stuks -SKaO" m^« *J^B
getrouw lekker eten en drinken. Dus "" I 1^ " — --t-" a t<-ïï Extra belegen Goudse kaas ■vindt u deze week bij Edah een keur aan V _K% Ki^fc K^ F%II 1^Al H 1^ -fTK^lIt % W vacuüm verpakt. I
smakelijke aanbiedingen waarmee u I^__l §--■ I II f I^^ 1^ S^ \\ dU l^_. 1 pondstuk, ■extra feestelijk voor de dag komt. Van L_ll_/-U Wl L/ll _L-_rVlUl 1 1-**/ Hl VI Vlb/9 1 per 500 gram *es 6.99 10 Ol
ontbijt tot diner, van koffietafel tot ■" ,/ <W-/ kilostuk, per kilo 44r?ft _ I ___> >7J

donderdag 21 december .T^ Al l-H_f>_H_^ I _T\_H 5' 10 eR 15 Vo"e SPaaiV H__K_i K Kerstroomïjsstam Oq!
van 9.00 uur tot 21.00 uur. B _F»m # _____ l____P_____ 1%l 1 ■___■ . . 4Ü MIE _______fc®__ ,!„ m

,
ojoo- A__/*B

vrijdag 22 december JAVtKChI Llt kaarten nodig. Hoe meer p^l fck
-diepvries-'loooml

van 9.00 uur tot 21.00 uur ____r_. ■■ _-__-IB «-__-.il B -_-_r __■ l__V ___k Zalmsalade O fIH
zaterdag 23 december _l^f%M Ai^ A 11/W" U ÖUS SDaait, OeS te ITieer Éfrl^H____3l P^ bakje 200 gram -ir»
van 8.00 uur tot 17.00 uur. WUfl A LJ A II ■_■ K\^SP " _-_/___

5-T^; i OrMMIIMIV lICL^ uw spaarkaarten waard «mÏ^ 2.8l
Hau« party toa» |oQ ¥*^ S^^^^ff\^\A\\\ <'"■»/ pakket, dat u cadeau krijgt. S^_!^?to_^_!a«»_ I«PJ

.rr. Sperziebonen TjÖ EJ.J3"*?**"* _J va*__rol'bde -|0 0()lI_# pT72oml. *39- 1.17 ~.
_ , KWh S OaVf-feIKW perkilo4fe9e **"'J%

.osezain, Wie spaart bij Edah, hoeft daar geen cent «.«SS? * veT^^i^Ty^H pi"k _ _ extra voor te betalen. Dankzij Edah's Dave- # _fc_|i^i«f*-^^^_i I^Z-T"HEBg 2oo 9ram_-Z.oy rende spaara|<tie is sparen bij Edah helemaal fll B^Sl^-^Hy^B pe"oo.rTm4_. 1.3?
© paTü^am'W- 1.39 gratis. Hoe u spaart en waar u voor spaart, zul-

_*_«_■_____. t^E^r^^*'?_-**lS[: GROENTE & FRUIT^
aqq len we nog even voor u uiteenzetten. Wie 10 WÊÊÊSÊÊÊÊ¥^k^^M ~ ... "- H'.^

teo,7sii_r&r.^ -*t.7T gulden aan boodschappen besteedt, ontvangt lOlfi^Sjßg_'i_i^-S--'-^Ë '^ÏS t*^fl «STS"** 1 gratis spaarzegel. Die zegel plakt uop een rW^M» ï^M-^ 9 gratis spaarkaart. Met 25 zegels is de kaart vol. JflfeiE>- __-_*PJi .Ster,,ruit . '-^tBavaria akohoivnj bier j| Te u kunt sparen voor 3 pakketten met bood- *<®m^kms*f per stuk I**^
krat 24x30 cl. 4-^44" ■■»#*■/

j. fC7 CH nr, EDAH SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur en Handappelen „
Chipolatapudding SChaDpen tef WaafCle Van \ //.DU, \D/.DÖ en +7iï\ _ middagsvan2tot4uurkuntugratisbellenmetdemensenvanonzese^ce-afdeling. "Elstar" 4 Qr\
diepvries, 4 LQ „_»._* __. __.-|-| fö"' Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prij- ffl© oer kilo _."/">
beker 320 gram A2» I.OT f90.". En ÖaarVOOr hebt U reSpeCtieVellJK V> zengeldig t/m zaterdag 23 december 1989. Zolang de voorraad strekt.

__________
r_ _g_k Handsinaasappelen _"Mini patates frites ffig "Navelma's" 'T C(J

diepvries, -| net a 2 kilo O "*£!✓zak 1000 gram 4r79" 1 " l # . . 1 _____-____--——_———-

Edah heeft steeds meer te bieden.EDAÖ
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i^H at^jj __T_iT_il I I"^ iJL^ M^B^jnMfllH^l^Jflll é^^M■^■■■■4"l__il"M^_____l^^ ______^_1 fc B _Til a -ij

) tv *. ' ""*«¥"___ *"* i (iP-Tif-k--.phnpnpn
■ 'f m J63nS"j3CKS *-io en „,. __*-n c_n' Wf Jt&t m „_¥.._■.. ■■■ "^*H»/_j 1 _■ ____ ' #M ■■%| m vele modellen en kleuren f-lU ""ilfi BI «I H*J| t,'-flMfl in vele modellen f WaWU Geen 99.- NU W~a-VÜJ

k______W | | ___________■______■ 1 ML-liL» .'lT\#>..'..^l 1.1 enorm assortiment |p||y P^___P_|| ■__fl___Pfl
Oamesblousonpakjes wat een collectie Kado-tip herenkostuums _Tl-___.Pl____PlClK.-fl
kessms , Dames-en heren- Kostuums 195.00 -»___■■ *«_r_-_■__-_M BTfe koning winteijacks SST 69.50 «~ 99.00 j

HU /o Kuruny Kjnder ny|on Pantalons 59.50 GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! /\W ■

RQ Kfl __1Q Pa[3 chute" CQ Kfl HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. I parkeren

'"ai vanaf WWa OU Reeds va. *TJi vU pakken VviUU SITTARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. E_R
K
A°Tis!E

|gg]
'"jetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoek?. Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?afé op loopafstand? Tweepersoons badkuip?

Zet 't groot In de krant, want:

Je huis in dekrant
brengt mensen over de vloer.
n de makelaar weet van wanten en kranten.

M^éTota^_____ m
| Kostbare B*U

A\Dmiwnden1 \« de ï-asi- *i brul( js- *■hangl &t maabr « hangen-
japon daai maa lgen. «
-Doodzonde, uw kopen.
lijk best *«" plaats, als ■geen proWeem. COLO. V
de weerga een ___

___r ■045-7199661
limbusD«WaJ|AUlèptec9ïïs

°a'o Flores, Bolivia

will forever

°oupy a special

sUce in our hearts.
■ Gelukkig ontvangen we regelmatig dergelijke

Dat motiveert ons om door te
Llc,en. Tegen oneerlijke processen, tegen poli-
L 6 moorden, tegen marteling en doodstraf,
ueri onmenselijke behandeling van medemen-
j. " Ons wapen is onze stem. De stem tegen het
k^ht. U kunt ons steunen. Dat is nü hard nodig.
t, ■ de mensenrechten worden nog steeds in

'-"nden genegeerd.

i $> AMNESTY INTERNATIONAL\^ Met uw steun laten wij onze stem horen.

w "■ steun de strijd van Amnesty International, r -rijheid en rechtvaardigheid. 2082S" 15 eS: I
'J-Code: IV It ,

Word donateur voor f 47,50 per jaar. Stuur 'L-een acceptgiro.

I -"Jr mij eerst meer informatie over Amnesty Io,6rnational.0,6rnational. I
\. u deze bon naar: Amnesty International,Antwoordnummer II. " RA Amsterdam. Een postzegel is nietnodig.

1 ** . »«»«»-«««.-.*- Bij uw Nissan dealer is Sail'9o al be- *ff*C*___fe?_____P_l__.
w? I_V*__l __£*£'_■-_T gonnen. Vooruitlopend op de impo- „|p_^p_3_____ P*-I_______p^____i J__H__l■f santé vlootschouw die in augustus fMVÊM w^rm

'm. fjjir kwam er al een boot vol verrassingen e A T T ■ O n
_____■ 11*Kmi 1 _P_f. on 1 L*«j U

KOM BIJ ONS LANGS
VOOR EEN PROEFVAART.

____i»*w^l*^'WS TiitTi" M'*iw*>'«j* ''" —"".. " _________rtP**'^ ________________ ii*rj^____!j^i^fftWn^rt^oW^T^^^^^^^^^ uii-*t-f*ifi_Mßw HHPUpWüPWHs*;: \

B_L \** **v /~J_i 11■■"■■-# * J

___________________________■ -JS WfÊÊÊ \ \^M^-- *s een 3-°-eurs hatchback en een 4-deurs sedan, lever-
H ni_-WWiTra""!?' 1 j-___f^j~~^^ iiwiiiifnn nfflnii ij *""— Daar a-s (standaard 1.6 benzine) en als Sail 3in

-■-""""'^^ I I§|§ > |p\ \ 1.6 benzine- of 1.7 dieseluitvoering. Natuurlijk voldoen

mÈiËÊÈÈÊimmm imtmmÊÊÊÊÊÊmÊtmÊe^m ■ ,m\imd ■ iiiiiiiiiiini BBy|]mijllyjL____jXjjU___^
_j|PW-lfc_ullllZ^ sator met *am-:)dasonde aan de strengste milieu-eisen

'<<<I&__É____H^ Jp*-**^ !«M_SSB_m P-S-l I'ngJ (US'B3). Het Sail 3 uitrustingsniveau kenmerkt zich door
WJK*ll sh___l_^Piöy Ii 1 mmaw&^^ uxe ex,Ta's speciale interieurbekleding, GTi grille,

fl I__*ll __#^-_-_l K^mm^m,.,m^mm.ntmm JËÊ"*4Ë van binnenuit verstelbare buitenspiegels en bumpers
w flflr^l |r WmW 'm de kleur van de carrosserie. De //_rTTTT__i

mmom|^_|^_^gm|^m^|^g^ fl__Hl---fl__________i Sunny Sail is leverbaar vanaf /_i^___________________________________i

kelijke voorwaarden van een gSsBSg l»3B

Prijzen mcl. BTW, excl. afleverin_rskosten. Wüzij-int-en voorbehouden. Nissan isook de maker van de Prairie, Maxima, 200 SX, 300 ZX. Terrano,King; Cab, Patrol. Vanette, Urvan en Cabstar. t-***1

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), Trichterweg 122, tel. 045-212843. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen BV,
Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum, Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar BV, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts B.V, Duitse
Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen BV,
Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.



Vandaag tot 20.30 uur geopend
Zaterdag „langer Samstag" - De zaken

zijn tot 18.00 uur geopend

___■ _____■ \mM _■_______

Tot ziens in Aken!

| %
1

'V^Vt-n»» Oröm—n windmi

Feestdijke
garderobe
in de maten 46 - 60

Ook die vindt u bij ons!
Hennicken GmbH,

D-5100
Aachen

Münsterplarz 25,
Schmiedstr. 20

TeL 09-4924/135369

Openingstijden;
ma. t/m vr. 10-18.30 uur

do. 10-20.30 uur
„lange"zaterdagen voor

de Kerst
10-18 uur

T__._il_" fliic Aarhon Herzlich willkommen im nahenleaK aUS Aacnen Aachen! Machen Sic eine
Entdeckungsfahrt zu einer der

*"■ <% schönsten Ausstellungen
j. -i 3 skandinavischer Massivholz-Möbel
YQjp in: Teak, Esche, Erle, Eiche,
*\j^ Kirschbaum, Buche...Es gibt
'; <Y-*t___ moderne Formen in höchster
*^r»*^L^- handwerklicher Qualitat. Sehen

jm% f_Mll!l _-«*«-. s*e dazu in unserer Boutique +
_ÉÉ_____T"» _-__i^-_2_P>_---ii- Geschenke zu Weihnachten. "-_*£■*______ 11 Em -___^lo_«l^

■k i_B Geöffnet ab 10 bis 18.30 Uhr A^jy ~
fi _______ sfi 2Ü"^ Donnei'stag bis 20.30 Uhr

kfc^l W^ Samstag bis 14.00 Uhr Mobel,

PB^^ zÉ/ÊÊkW^ langer Samstag bis 18.00 Uhr Mode,
j," ' Kunsthandwerk

ausSkandinavien
auf 3 Etagen

I mobelhus
,<Jto*m W^^ \W AO/^nDr. Peterstraße 44 -46

** _#^/ #^Clwl ICrl I Tel. 0949 241 49077

Sic finden uns mitten in der Stadt gegen-
über dem Bushof / Ecke Blondelstrafie

i

_?^
IfAT)FAI F-^_^"
H J_J***k'Mostardstra_e2B
v*—^(if\f\f\ D-5100 Aachen

Nahe Markt

Geschenk-ldeen
der gehobenenLebensart,
von zeitloser Schönheit und

steigendem Wert.
Silber, Kristall, Porzellan und

Glaskunst aus den renommiertesten
Werkstdtten Europas.

Exclusiver Champagner von
„Gavroy Lévêque", auch im Set

mitKristallglösern — edel verpackt.
Geschmackssichere Prdsente

für Kenner und Liebhaber,
die Stil stattStyling wdhlen.

CADEAU 2000
Donnerstags bis 20 30 Uhr geoffnet

Villeroy&BocK öallo-Lifes+yle
Villeroy & Boch-Center Gallo-Lifesty le

Markt 17-19, Tel. Blondelstr. 2-8, Tel.
09-4924138736 09-49241402096

gegenüber dern Rathaus, D-5100 Aachen
D-5100 Aachen

Ihre Specialgeschafte in Aachen für
Villeroy . Bocti Geschirre Leonardo Glas
Heinrich Porzellane Gallo Geschenke
Gallo Geschenke Kaiserporzellan
BSF Bremer Silberwaren Schmider Porzellan
und viele weitere und viele weitere
Geschenke Geschenke
10997 Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

(■ocyi-nich,
HAT REDUZIERT

Wir haben viele Einzel- und Restteile aus unserer
Herren-Collection im Preis stark reduziert.

(■oej^enieh,
Aachen Blondelstraße 10_k__________i_________________________________________^

rfSSk SS?& Hürtger
Ij^iHlrr^DpNy^l Komphausbadstr. 27, geg. Horten
NÊÖ nfl *V^^"^ D-5100 Aachen, tel.: 09.49.241/36867

" Gardinen - Dekorationen

" Rollos - Jalousetten

" Bettwaren

" Bettwasche - Tischwasche
Wir beraten - wir messen aus - wir nahen - wir montieren

I ___-■

S OILILY
j CHEVIGNON
f PORTOBELLO S

BEST COMPANY
KENZO

I TROTINETTE
BOY
PETIT FAUNE
REPRODUCTION
PATCH A GOGO !
CHIPIE

3t^9 r^S\ F*--

f*t^\ /..

PINOCCHIO*
hot

tolle Geschenkideen:
sportlich, festlich,

mutich, witzich, niedlich, i
proktich, putzich, j

gemütlich, farbich...
AUCH ALS GUTSCHEIN j

w
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$*D. Morré- Thissen

Neupforte 10
5100 Aachen
Telefon 0949-241-25746
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Silvestermenues
Rehgelantine mit Wildpreiselbeeren
Bunte Suppe mit Tofukl'ójkhen
Lauwarme Lachslranche im Blatt von
Wintersalaten
Limettensorbet
MilchlammJUet mit 7Lucchinigemu.se und

'■ Kartoffelgratin
oder

Herz vom Rinderfüet im Gemüsesud gegil*
Herzoginkartoffeln
Franz- Kase
Lebkuchenparfait mit Sanddornsauce

DM*
Neben unseren Silvestermenues
finden Sic bei uns auch eine
reiche Auswahl „a la carte".

Restaurant RatskelleJ'
im historischen Rathaus

5100 Aachen (Parkhaus Markt Mostardstr*

| ,

■________.
___< *

i >i

(9 GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van
14 december 1989 heeft beslo-
ten te verklaren dat een
bestemmingsplan wordt voor-
bereid voor:
a. een terrein aan de Ur-

monderbaan;
bb het terrein Geleen-

beeklaan 90,
een en ander zoals nader in
gele kleur is aangeduid op de
bij deze besluiten behorende
situatietekeningen.
Voorts heeft de gemeenteraad
bepaald dat deze besluiten in
werking treden op 22 decem-
ber 1989.
Met ingang van donderdag 21
december 1989 liggen voor-
noemde besluiten voor eenie-
der ter inzage ter gemeente-
secretarie, kamer 233.

Geleen, 21 december 1989
Namens de burgemeester

van Geleen,
Het Hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling,
H. A. J. M. KEERIS

Giro
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Astma Fonds
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Maxell XL II 90. Uitstekende chroomcassette, TDK SF 90. Perfecte chroomcassettes. TDK AD 60.Ferrocassette voor per- H__L index. In zwart ofwit. Van 37,50 voor JU»"
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Ugt uw hart in Limburgs natuur?

,^__._____________—_______________________________________________■

Cltfl of schrijf:
Stichting het Limburgs Landschap
Kasteel Arcen
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840
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Snezen kan\niet. Helpen wel.

hje dag zijn er meer dan
' d^derdduizend mensen in ons land

2*-snakken naar lucht. Mensen diep hebben van cara, zoals astma of

gn ziekte die zo levensbedreigend
S - zijn, dat deze bijna viermaal
hjyeei dodelijke slachtoffers eist dan

Ö J"A is één van de meest
handicaps in ons land

nog geenafdoende
handeling is gevonden.

hfef het Astma Fonds de
gelijkheid om te helpen.
"-' steun is onmisbaar. Geef gul!

Astma Fonds

"Giro55055

Zon aanbiedingkrijgt
unooit meerdit jaar.

December is de ideale maand om een nieuwe Memphis geverniste metaallak, met o.a. wis/
auto te kopen. En niet alleen vanwege de sfeer- was-installatie op de achterruit, lichtmetalen
volle kerstversieringen in de showrooms. |2BE__BE_E__i__2__E___^^

MW^^^j^B Citroen doet u deze maand velgen, getint glas rondom, exclusieve Palais
namelijk een aantal for- striping en een 1.4 liter motor. Alleen als

—,3^^. 'mmSSB!SBfIaWIÊkWkWIÊÊK Wwr _**~-x

* > "___.-

_
*"■■ v^^H ■______________■______!''■ ____F^ / ■**'■'■ r "^ ____*_ __: _______■____." -WSff' -^-^ |||!____,,,,■■ -VffilTl-. Bi __________MOTMMHMW______________-__--^-/ S llP\ _____

__-_r H ___■ t|_3__ ________l_!________________r V| fIV hËI ______èv*'' ____r _-___-. 1

Bijzonderheden: speciaal uitgevoerd in ge-. voordeel van fl. 1.000,-.Bijvoorbeeld te beste-
verniste grijze metaallak, met o.a. velours den aan ac- KJ^ffl^^^^^^^TOJJ]
bekleding, GT sportstuur, getint glas rondom, cessoires.Of
zwart dashboard, heel bijzondere Image stri- u kiest voor de aantrekkelijke financierings-
ping en een 1.1 liter Injectie motor. 3-deurs regeling* die we u op dit moment mogen

|HH^^^m versie fl. 18.975,- en 5-deurs bieden. Uw Citroen dealer vertelt u er met
versie fl. 19.850,- exclusief plezier alles over. Al deze aanbiedingen zijn

afleveringskosten. Ook een voordeel van jMR^^SfIEjSSSSSSHIgeldig van 7
fl. 1.500,- op de speciale BK Palais. tot en met 30

Topklasse uitvoering in december 1989 en de auto's moeten v^jCITROEN Gris Météore of Bleu vóór 1 februari 1990 geregistreerd zijn. yCx
'Financiering op basis van huurkoopovereenkomst volgens de gebruikelijke voorwaarden van Citroen Financiering Nederland, tel 010-4111006

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

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 5862, MAASTRICHT. AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRJESTRAAT 14, SITTARD.

Donderdag 21 december 1989 " 15Rburgs Dagblad
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_3PICCOIO 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 persooniyk 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 'Vermist gevonden' ’0.95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek bedrijven, transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'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 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

cj —
Vermist/Gevonden

WEGGEL. bij Palemig Als u ons voor 12 uur's mor-
rpooie zw. poes met witte gens belt, staat uw PlCCO-
footjes, wit befje, witte vlm- LO de volgende dag al in het
eter op neus. Ret. tegen bel Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-(45-728131, na 18.00 uur. 719966.

Personeel gevraagd

Polyman BV Confectie
vraagt voor haar bedrijf ervaren

Thuisstrijksters
Zonder ervaring gelieve niet te reageren.
Tel. en schrift, reacties kunt u richten aan:

Polyman BV Confectie
vlaastrichterstr. 9a, 6444 GA Brunssum. Tel. 045-259564.

Muziekinstrumentenverkoper M/V
gevraagd met kennis van toets- snaar- en slag-

instrumenten of iemand die voor opgeleid wil worden.
Computerkennis geniet voorkeur.

Schriftelijke sollicitaties met recente pasfoto richten aan
Muziekhuis Lyana

" Mauritsweg 48, 6171 AJ Stem.
"erijitbreiding van ons team

vragen wij een full-time- zelfstandig werkende
kok

en een restaurant

kelner
Rest. Chez Rachel,

Vrijthof 12, Maastricht
Tel. 043-213059.

Eouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
t^rweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
nfierlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
aoll), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
tel. 045-229529 of 229548.
Wilt U vast en zeker werk?
Ifi drie maanden aan de
slag? Uitstekende toe-
Womstmogelijkheden? Heeft
M_ minimaal MAVO/HAVO.
LJTS-C? De kaderschool
Öiedt u 250 prima vacatures
als RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Fulltime/parttime. Ook
als zelfstandig rijschoolhou-
der prima vooruitzichten.
Binnenkort starten nieuwe
dag-, zaterdag-, en avond-
dpleidingen in Utrecht en
Öest. Nog enkele plaatsen.
Zin in snelle carrière? Bel
voor gratis studiegids de
Kaderschool (ook 's avonds)
04998-99425
giTDAGING bent U een
ejnergieke vrouw die best
wel een gokje wil wagen op
freelance basis, voor hele
leuke artikelen waar wij de
alleen vertegenwoordiging
voor Nederland van hebben.
Schrijf dan een brief met
pasfoto naar Postbus 36,
Geleen.
Bezorgers gevraagd voor
het éénmalig verspreiden
van reclamefolders in en
rpnd Sittard, Geleen,
Hoensbroek en Brunssum.
Iml. 045-253388 tussen
18.00 en 19.00 uur.

i MEISJES gevraagd. Club
Bubbles, Rijksweg Zuid 131,
Geleen, 04490-42313. In-
tern mog. Hoog gar. loon.
Limburgs Dagblad vraagt
aktieve BEZORG(ST)ERS
voor Spekholzerhéide. Meer
informatie over de aard van
het werk, de duur van 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.
Privéhuis Michelle kan leuk
MEISJE plaatsen. Tel. 045-
-228481.
Gevraagd FRITUREHULP
liefst met ervaring, full-time/
part-time. Bellen na 20.00
uur 04498-57686.
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP. Bellen na 17.00 uur
04498-53703, bgg. 57686.
Erv. stratenm. timmerl.
METSELAARS en ijzer-
vlechters. Tel. 045-250238.
Met spoed gevr. voor een te
gekke, luxueuse, nieuw te
openen privéclub MEISJES
die met ons een hecht team
gaan vormen. Bel voor een
leuke babbel en tevens ma-
ken wij een afspraak. Tel.
06-52980813.
KINDEROPPAS gevr.
dinsd. en donderdagmidd.
Tot. pim. 5 u. p.wk. Kinderen
6 en 4 jr. Te bevr. H'broek,
tel. 045-224405, na 18 u.
BARKEEPER-Kelner miv~, 'met ervaring, fulltime en part
time. Persoonlijk aanmelden
Grand Café Fellini. Kerk-
plein 69 Heerlen. (
Wat VERKOPEN? Adver- 'teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te h. in K'rade-CHEVRE-
MONT (5 min. v.a. station),
g|estof. en gemeub. 2 km.
app. wk.-keuken, slpk., bad,
vfc, berg. telf., t.v. aansl.,
hluursubs. mog. 045-457406

Te h. kamers en apparte- ■menten te SUSTEREN. Tel.
04499-1615.
Te h. APPARTEMENT
keuk., w.c, douche, zit'slpk.,
ml. 045-415547.

Winkel&Kantoor
TTe koop gebruikte type-ma-,
chines vanaf ’ 50,-, met ga-
rantie. May BIJSMANS
Kantoormachines, Grispen-
straat 23, Übachsberg. Tel.
045-752432.
BROTHER AXIS (nieuw)
slechts ’ 465,-, 1 jaar ga-
rantie. May Bijsmans Kan-
toormachines, Grispenstraat
23, Übachsberg. Tel. 045-
-752432.
PHILIPS 2100 electronische
type-machine nu slechts
’415,-. May Bijsmans Kan-
toormachines, Grispenstraat
23, Übachsberg. Tel. 045-
-752432.
NAKAJIMA AXBO electroni-
sche schrijfmachine met in-
tern werkgeheugen 5 KB-50
segmenten, slechts ’ 495,-.
Bij wie ook weer? Natuurlijk
bij May Bijsmans KAN-
TOORMACHINES, Gris-
penstraat 23, Übachsberg.
Tel. 045-752432.

Landbouw
Gebr. MACHINES: Leiy
overtopfrees; dreipuntsfre-
zen 1,60 en 2 mtr.; triltand-
cultivator 3,50 mtr. 2 rollen;
Miedema U-snijder, demon-
stratie Fella U-snijders zon-
der hoekkettihg; Vico kunst-
meststrooiers 400, 500, 600,
800 en 1000 Itr.; PZ cyclo-
maaier 1,65 mtr. als nieuw;
PZ en Fahr frontmaaiers,
2-r. PZ maiskneuzer; 4-r.
Becker en Hassia maiszaai-
machines; mengmestver-
spreiders 4000, 4200 en
5000 Itr.; opraapwagens Fri-
stein 22 m3, Kernper 25 m3,
Krone 24 m3, Pöttinger 30m3; 3-schaar Lemken
demonstratieploeg; div. 1-2-
3-4-schaar wentelploegen;
Fella schudder 5,20 mtr. de-
monstratiemach.; PZ Super
Strela; PZ Strela; sproei-
machines o.a. Douven,
Amazone en Teenoma.
Collé Sittard, Tel. 04490-
-19980.
Gebr. TRACTOREN: Dautz
D4006, Duetz Intrac 2003A;
Belarus 80 pk; IHC 745 XL
m. fronthef; IHC 42 pk; John
Deere 1120, 1130, 1640
SG2, 2020; Lelyland m.
voorlader; M.F. 285; Renault
75 pk; Ursus 335, 360; Zetor
6911,Zetor 7211 (als nieuw)
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
HARDI! moderne en betaal-
bare sproeimachines, voor
elk bedrijf de juiste machine.
Tevens div. gèbr. sproeima-
chines o.a. Douven, Ama- .
zone en Teenoma. Collé
Koningsboschf Tel. 04743-
-1205.

LOODS en parkeerplaats te
h. in Heerlen-centrum. Tel.
045-455755.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Geen verkoop, geen kosten
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Spaarhypotheek
Laat u eens vrijblijvend voorlichten over deze zeer

voordelige vorm van hypotheek.
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,5%.
Spaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 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.

Bedrijfsruimte
Te huur OPSLAG/bedrijfs-
ruimte 170 m2te Stem. Tel.
04498-58585.

■ Piccolo's in het Limburgs. Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
Kamer te huur te VALKEN-
BURG met e.v. en huiselijk
verkeer voor oudere heer of
dame 04406-12875.
HEERLEN-C kamer in stud.
huis, ’360,-. Tel. 045-
-718482 of 455755.

Gemeub. KAMER(S) bij sta-
tion Kerkrade-Chevrémont,
huur v.a. ’ 350,- all-in. Inl.
045-453818.
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.

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

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. uit afbraak grote party
z.g.a.nw. VLOERPLANKEN
alle maten, balken en deu-
ren. Grondverzetbedrijf V.
Huppener, Vijfbundersweg
1, Wijlre. Tel. 04450-2981.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Snelle en VAKKUNDIGE
reparaties van al uw T.v.- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

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

Hobby/D.h.z.
METAALDETECTORS
C.Scope-Fiseher. Jac. Köh-
len Rijksweg Nrd. 104 Sit-
tard (bij ziekenhuis) 04490-
-13228.

Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Te1..04492-5261. Golf
1.6 GLS cabriolet bwj. '79;
Ford Scorpio 2.0 GL LPG t.
'86; Opel Kadett 13 S, t.'B2,
sportv., ’ 5.900,-; Mistubsihi
Saporro 2 L GSR, t.'B2,
sportv., ’6.500,-; Golf
Sprinter t.'Bo, ’3.500,-; Re-,
nault 5 Parsienne t.'B3,
’5.200,-; VW Passat sta-
tion diesel, t.'Bo, ’ 3.500,-.
Opel Ascona 19 S, '78, au-
tom., ’1.400,-; Mazda 121
coupé bwj. '77 j. z.g.st. voor
liefhebber ’ 2.100,-; Fiat '83
LPG in nw s\.f 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 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., sportv.,
’4.900,-; Opel Manta 2 L
SR, HB, t. '80, ’3.500,-;
Opel Ascona 19 S, t.'B2,
LPG, ’ 3.500,-; Opel Kadett
12 S 5-drs. t.'Bl ’5.500,-;
Mitsubishi Colt GLX t.'B2,
5-drs. ’4.500,-; Volvo 343
DL t. '79, sportv. ’ 1.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,

’ 4.900,-. Talbot Horizon
autom., '82, ’2.900,-; Volvo
244 GLE t. '81, LPG

’ 5.500,-; Huyndai Pony '83

’ 2.900,-; Mazda 323 t. '82
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t. '82
’3.500,-; Talbot Solara 1,6
SX t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 2 L GL, t. '82,
’6.500,-; Pontiac Stinbird t
'81, ’5.900,-; Datsun Violet
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
'79, ’ 2.700,-; 2x Ford Tau-
nus '79, '80 v.a. ’ 1.700,-;
Mazda 626 t.'Bo, ’2.900,-;
Suzuki busje t.'B4 ’2.900,-;
Alfa Sud t.'79, ’ 1.400,-. Di-
verse goedkope inruilers, al-
le auto's met nieuw APK.
Geopend van ma t/m vrij 10-
-19 uur. Zat. tot 17 uur. Inr.
fin, gar. mog.
Witte goede probleemloze
KADETT station, '78,
’1.700,-. 045-740041/
751632.
Te k. 4 gebr. BANDEN 165/
13 en 2 gebr. banden 155/13
Tel. 045-320457.
Grijze AUDI 100 SE, '80,
met APK, pr. ►’ 1.500,-.
045-740041/751632.
Te koop sportieve BMW 320
kl. lichtblauwmet., bwj. '79,
APK mei '90, i.z.g.st. Tel.
04490-55964.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

FIAT 127 1050 GL, 5-gang,
eind '84, 45.000 km., auto is
als nw. Tel. 04490-36860.
Te k. FIAT 600 bwj.'73, i.g.
st., pr.n.o.t.k. 4 velg. Wolfr.
F. Sierra 6 x 14 compl.

’ 450,-, 045-424469.
Mooie groene goede TAU-
NUS 1.6, dcc. '80, met APK,
trekhaak, gerev. motor, nw.
banden, ’ 2.700,-. 045-
-740041/751632.
FORD Escort 1300 Sport,
rood, zeer mooi en goed,
APK, ’1.450,-. Oude
Brunssummerwg 8, Heerlen
Te k. Ford GRANADA 2300,
bwj. '81, LPG, APK pr.
’2.250,-. Tel. na 13.00 uur
045-319726.
Te k. Ford FIESTA 1.1 CL
nw. model '89, 6 mnd. 045-
-417162.
Te koop Ford GRANADA 28
Ghia, geh. uitgeb. en div.
extra's, auto verkeerd in nw.
st., bwj. '78. Bij koop 6 mnd.
garantie. Evt. mr. kleine auto
mog. Pr. ’ 6.750,-. Tel. 045-
-440988.
Te koop Ford FIESTA 1000
L, bwj. '84, kl. rood, sunroof
en striping, vr.pr. ’ 6.500,-.
045-417558, na 18.00 uur.
FORD Taunus 1.6 L bwj. '80
’2.500,-. Tel. 045-211071.
Ford FIESTA 1.1 GL mrt.'B3,
APK, z. mooi, ’4.950,-. Tel.
045-454087.
Te k. FORD Fiesta 1.1 luxe
bwj. eind '79, i.z.g.st., weinig
km. ’ 2.200,-. 04490-22689
Te k. Honda CIVIC 1.2, bwj.
'79, APK 02-'9l, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 950,-. 045-420572
Tek. LADA 2105 GL als nw.
roestvrij, bwj. '84, 43.000
km, trekh. 045-257365.
Mazda 929 LEGATO sta-
tionwagon bwj.'Bo 57.000
km. gel. ’ 3.750,- mr. mog.
Te bevr. 045-324763.
Te k. Mooie MAZDA 323,
APK gek., bwj.'Bo, vr.pr.

’ 2.250,-. Palmstr. 62,
Heerlen
MERCEDES 300 TD sta-
tionw., 5-cyl., auto 100% in
orde, bwj.'79, ’8.950,- te
bevr. 045-324763.
Te koop MERCEDES Benz
280 SE, bwj. 74, APK dcc.
'90, t.e.a.b.. Heideveldweg
58, Heksenberg-Heerlen.
Mitsubishi SAPPORO GSR
'83, evt. mr. mog. Jul. v.
Stolbergstr. 11, Landgraaf.
Opel CORSA 12 S bwj.'Bs,
km.st. 57.000 i.z.mooie st.
Tel. 045-228469.
Opel KADETT 1.6 i LS 3-
drs. donkerblauw, juni '88

’ 19.500,-. Tel. 045-453085

DE 150.000s,e

PICCOIiO»^
Auto's

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

Fiat 127-1050 wit 1986
Panda 750 CL wit 1988
Panda 1000 CL rood oktober 1986
Uno 45 3x diverse kleuren vanaf 1986
Uno 45 Super zwart oktober 1987
Uno 60Super wit 1987
Citroen AX rood " 1988
V01v0340DLblauw 1986

3 maanden 100% Bovaggarantie; afl. beurt; APK!

Fiat Creusen Heerlen.
Spoorsingel 50.

150.000

Lees morgen alles over 1
de huldiging van deze prijs- 1
piccolo van autobedrijf Creusen, 1
Spoorsingel 50, Heerlen, tel. 045-724140 V

HetPICCOLO-TEAM van Limburgs Dagbladregelt het wel!

-^5? LimburgsDagblad

Iipiccolos
ONDERDELENBANK.
04493-2715.

Auto's
-i ;- ■

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

Fiat 127-1050wit 1986
Panda 750 CLwit 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!
Fikt Creusen Heerlen.

Spoorsingel 50.
Tel. 045-724140.

Te k. mooie BMW 630 CSI
coupé, Hartge, bwj. '81, mr.
mog. Tel. 04492-5473.
CITROËNGSA special, bwj.
'85, APK sept. '90, kl. grijs-
rnet., ’3.400,-. 045-714173
Daihatshu ROCKY Jeep
Diesel bwj. '86 div. access.
’19.500,-. Inr. mog. Tel.
045-457145.
Datsun CHERRY 1200, bwj.
1982, vr.pr. ’5.500,-. Tel.
na 17 uur 045-230247
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-i
fect geen bezwaar, ook!
sloop. Tel. 045-720200

Tek. Opel KADETT 16S GL,
APK mei '90, bwj. 8-'B5. Tel.
045-257743, na 19.00 uur.
Automatic^, Opel KADETT
1.3 i, zwart met., schuifd.,
sportwielen, mod.'B9, km.st.
35.000, i.nw.st., Auto Ekas,
Kokelestraat 114, Kerkrade,
tel. 045-454763.
OPEL Rekord 2.3 diesel be-
stel '84 ’ 5.500,- mcl. BTW.
Tel. 045-211071.
OPEL Manta '79, ’1.750,-.
Tel. 045-211071.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Opel ASCONA, 19 S, 4-drs.,
type'79, APK 12-90, i.z.g.st.
’.1350,-, 045-230346.

Te k. PEUGEOT 205Accent
bwj. okt.'B6, tel. 045-457961
RENAULT 4 TL m.'B4, rood,
APK 03-'9O, nw. mod., vr.pr.
’2.750,-, 045-319328
SKODA 130 L, '85, met sun-
roof en radio, i.z.g.st., voor
slechts ’ 4.500,-. Bij uw
Skoda-dealer, Garage Cen-
tral Geleen, Rijksweg-C 97.
SUZUKI Alto, bwj.'Bl, APK
03-'9O, wit, als nw. Pr.
’2.950,-. Tel. 045-319328
VW GOLF 1100, bwj.'79,
APK jan.'91, i.z.g.st.,
’2.150,-. Tel. 045-720951
Te koop GOLF GLD, bwj.
'78, motor van '83, auto ver-
keerd in nw.st., pr. ’ 2.350,-
Tel. 045-440988.
Te k. GOLF D bwj. '81, i.z.g.
st., APK juli '90, ’4.500,-.
Tel. 045-741063 b.g.g. 045-
-713686 .tot 20.00 uur.
VOLVO 343 L autom., bwj.
'78, APK, i.z.g.st., ’1.450,-.
Tel. 045-720951
VOLVO 343 DL '79 APK
trekh. sunroof i.z.g.st. vr.pr.
’1.650,-. 045-421251.
VOLVO 360 GL inj. bwj. '86,
km.st. 35.000, radio, spoiler,
t.e.a.b. Tel. 045-457624.

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 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.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481

Bedrijfswagens

Bedrijfsauto's
Zowel open, gesloten,

meubel en kiepper.
Mercedes 207 D; Mercedes
307 D; Mercedes 407 D;
Mercedes 508 D; Mercedes
608 D; Mercedes 809 D;
Mercedes 813 D; Mercedes
814D;Merceds 1417 D; VW
LT 35 D; VW LT 40 D; VW
LT 45 D; VW Caddy Diesel
'85.
W. Feyts Auto's
Vaesrade 61, Vaesrade.

Tel. 045-243317.

Vrachtwagen MERCEDES
406 D, bwj. '75, APK 11-90,
autobalans, i.z.g.st.,

’ 3.750,-. Klein rijbewijs.
Tel. 045-440988.

Te koop div. BEDRIJFSAU-
TO'S oa: Daf 2300 Turbo In-
terkoeler trekker bwj. '81
met APK; Alu. 2-assige
gesl. oplegger Metam; Daf
1300 Turbo '79 i.z.g.st.;
Skania 110 trekker bwj. '73;
Ford D 0810 oprij-auto i.g.
st.; div. andere bedrijfsau-
to's. Inr. mog. 045-222235.

Auto onderdelen en accessoires

Decembermaand - Kerpmaand
Grandioze BLAUPUNKT show

Demonstratie van het COMPLETE
BLAUPUNKT AUTO-HIFI programma.

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

J^RP BV

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

Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -
auto-onderd. 045-224123.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.

Aanhangwagens

Te k. SNACKVERKOOP-
AANHANGWAGEN 6 mtr.,: merk Fischer, mcl. alle ap-
paratuur, ’ 25.000,-. Tel.
045-228888 of 210824.

(Brom)fietsen
MOUNTAINBIKE Wheel-
discs "Revolver" nu van

’ 89,95 voor ’ 39,95. Twee-
wielerspecialist Math. Sal-
den Limbricht.
VESPA, Puch Maxi, Yama-
ha, Garelli, Honda enz. nu v.
a. ’4O,- per maand. Kom
naar onze grote kerstshow
met vele aanbiedingen.
Tweewielerspecialist, Math.
Salden Limbricht.
PUCH Maxi S, goud/zwart,
met sterwielen, '87, ’ 850,-,
Röntgenstr. 5, Schaesberg
tel. 045-314268.
Te k. VESPA Ciao, kl. zwart
m. sterw. en veel' extra's,
vr.pr. ’650,-, met verz., tel.
045-454729.
Te k. nieuwe DAMESFIETS
merk Union, nw.pr. ’ 839,-,
verkooppr. ’ 600,- mcl. 1 jr.
verz. tegen diefst. te bevr.
na 17.00 u., tel. 045-225415

Te k. prachtige MOUNTAIN-
BIKE, 4 mnd. oud, moet weg
Hekeleweg 35, Landgraaf

Wintersport
Te k. ski-overall HEAD mt.
40 nooit gédr. Tel. 045-
-464517.'

Vakantie
Heer, 51 jr. gevorderd skiër
vraagt gevorderd SKISTER
tot 45 jr. als vriendin voor
skivakantie van 2 t/m 10
maart 1990. Br.m. recente
foto op crew. ret. o.nr.
B-3084 LD. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.

Caravans/Kamperen
Te k. gevr. CARAVANS 4 tot
5 pers., 1 assig pim. 1980,
verhandelpr.; pim. ’ 1.500,-.
Aantal: 8 stuks. Aanbiedin-
gen c.g. afspraken, tel. on-
der nr. 045-442863 donder-
dags, vrijdags en zaterdags
tussen 20 en 22.30 uur

5 pers. CARAVAN voor zelf
op te knappen, te k. ’ 500,-.
Rennemigstr. 19, Heerlen
Van maandag t/m vrijdag,-
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

(Huis)dieren
Ook tijdens de feestdagen uw huisdier goed verzorgd in

verwarmd
Dierenhotel Abdissenbosch

Vogelzankweg 230, Landgraaf.. Voor reservering 045-317217.
Te k. COLLIE-PUPS kl.
donkersable met stamb.
Valkenburgerweg 25 Wylre.
Te k. trop. VOGELS o.a.
goulds, papegaai-
amadinus, kanaries, mas-
kers enz. enz. Trichterweg
102 Brunssum. 045-227427
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups. Tel. 04498-
-54002.
T.k. DWERGPOEDELTJES,
bruin en abrikoot, Graverstr.
24 Kerkrade-W. Tel. 045-
-421767
Te k. jonge Schotse COL-
LIES. Oude Kerkstraat 74,
Heerlen. Tel. 045-726184.
Te k. weg. omstandigh. git-
zwarte BOUVIER, teef, 4
mnd. oud. Tel. 045-422651.
Mechelse Herder PUPS 6
wkn. Vader Marco W. Jans-
sen Schinveld PHI 434 PH2
473, Res. kamp Ned. Moe-
der keiharde Steller Sonja
PHI 389. Dhr. E. Willems
045-324763.
Te k. Terveunse HERDERS
PUPS Tel. 04408-2282.
Te k. DWERGPOEDELS,
klein soort, in div. kleuren.
Tel. 04750-16590.
Te koop ROTTWEILER 12
weken, reu. Tel. 045-
-220301. __
Te k. van part. nog 2 pracht
ROTHWEILER pups. Tel.
04490-51278.
Perziche KITTENS te k., 12
wkn. oud, met stamb., ontw.
en geënt. 045-723954

Voor o.a. Angora's, dwerg-
hangoor en dwergkonijnen,
barraband, prachtrosella's
en roodrugparkieten moet U
bij dierenspeciaalzaak
ARIANE zijn. Bleyerheidestr
10, Kerkrade, 045-351340.
Gevraagd grasparkieten.
Uit een nest van 9 BRIARD-
PUPS nog te koop 1 zwart
Teefje met stamb. 5 mnd.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-229103.
Te k. mooie TECKEL pup-
pies, kort haar en lang haar.
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen.

In/om de tuin
Te k. 2 VISVIJVERS samen
38 are en chalet. Tel. 09-
-3211865153

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800SpaceCap
Start cursus chauffeurs-
opleiding goederenvervoer
06-jan. '90. Start cursus ge-
vaarlijke stoffen 07-jan. '90.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
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Welkom thuis
Hub

JSSrA ' _Bfi

/
van Mam, Pap, broer,

zussen, neven en nichtjes
Goedemorgen

Haan
morgen ben je pas jarig
maar wij wensen je nu al

proficiat

De Archiefsletten

Profici-j
met je 45ste diena

Corry, Riekkie, 1
Toontje, Genj

Bedankt AUTORIJJHerman en Karin I
In één keer geslM
mijn rijbewijs.
Slangen J

Reageren o]
advertenties <A
BRIEFNUMMf

Stuur uw brief (vdj
gefrankeerd) n«J
Limburgs Dag*}

Postbus 3100, n
Heerlen en verg-j

links onder ore
enveloppe het nin

de advertentie
vermelden I,

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.

Mode Totaf_^-i
Schoenmode Wf
ruimt op. Onze
raad gaat w$
KORTINGEN van)
70%. Kleingravei*
Kerkrade-West. Jt
Piccolo's in het *1
Dagblad zijn groo'J
SULTAAT! feil: Q4JJ

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken ,

Tel. 045-463892.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.

TUINSCHOONMAA',
BEURT, snoeien e\ \045-272093, na Igj
Te k. afrastering
poorten tegen conf >VEENSTRA Hef,
Tel. 045-316238. f',
324791. __,(
Diepvries en KOt»
REPARATIE zonde'»
kosten. Bel Geleed i
45230. Service bin|_ |

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal, ma. ent

OPRUIMING rotan-manou-pitriet meubel g
Deze week koopavond

20 - 50% korting J
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
koopje! Zwaar blank eiken
BANKSTEL mcl. salontafel,
a.nw., vpr. ’1.975,-. 045-
-323830.
KOOPJES 2e hands meu-
bels, alles moet weg (veel
keus) Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.

VLOERBEDEKKING' 8
dijnen, karpetten, f A
teit, vele aant)'-' i
enorme voorraad, f. t
legd. Won.mr. * \
Kloosterstr. 22 Simf*

Radio e.d- "

Te k. NAKAMICHI,
deck BK 300 E, l 1
luidspr. CX 100ra 9i
045-753787. t

Zonnebanken/Zon nehemels I
"■ 'i

Zonnehemels - Brozon!!! >>
Voor de grootste keuze in merken en prijzen

voor een eerlijke en deskundig advies :
SPECIAALZAAK BROZON, Kerkstraat 55 »

Cadier en Keer. Tel. 04407-1554. J— e
Superbruiner!

10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventil3 ,
snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu f99*

Volledige garantie en service. .1 JVan Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-I'ï
Hoofdstr. 12 Kerkrade. tel. 045-456999^ |"

Computers J 'J_ —-*T;«
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. COMMODOPfcjk,
4 joysticks, spellen. jL
floppy-drive, P OJ§?
f 700,-. Tel. 045-75^
Met een PICCOLOI
Limburgs Dagblad 11
uw oude spulletjes v
kwijt. Piccolo's do#
wonderen... Probe^ ''Tel. 045-719966. A

TV/Video— —~P>,
Te koop

2e hands
kleuren TV's
met 3 mnd garantie.
Prijzen v.a. ’ 175,-.

Radio TV 70, Kasteellaan 81
Heerlen / Meezenbroek

Tel. 045-720036.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN ■*.'
grote sort. va. ’ ■"_gar. Reeds 25 jr. K
adres. TV-Occ. .
Geel, Grasbroeker*
Heerlen. Tel. 045-T^y
KLEURENT.V.S 9^fect geen bezwaar *-.
ook video's VHS, en'
stereo-torens. Tel-
-12875.
Videotheek Bic&
verkoopt orgin. VHSJ
banden. .Ook de a
titels, Duits gesynci1 1
bevr. dagelijks v- J
20.30 uur. Lodevvir
Bleyerheide-Kerkra^

Muziek ;

Orgel en KeyboardshoW
op donderdag 21 dcc. van 18.00tot 21.00^demonstreert Joep Servais de nieuwste GEM c Lj I

Altijd speciale-aanbiedingen en occasions, div Hl^ 1
met 10 tot 60% korting i.v.m. einde-jaarsopru'

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227^ j \

Ma. t/m zat. open; woe. dond.. vriid.. koop^>^ J
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel '42, R'dam.
010-4363500.
STEMMINGSMUZIEK voor
bruiloften, feesten en carna-
valsdagen. Tel. 045-323305
Te k. BEGINNERS-ORGEL
Yamaha, met voetbas pr.
’1.750,-, tel. 045-459026.

Te koop Dr. Böhrn ~T
met ritme, beg-, e*[ **T
met stereo en vee Vi
lijkh. 045-417589^Xfc
Te koop VERS^ 3
JVC, ’200,-. Tel' i
461771.
Drummer zoekt OP i(v
Tel. 045-727358 C 1" jl
uur). -^ \

Voor Piccolo'^Vzie verder pagin



oon (2)
bereikte zij de

l9e grond voor de kleedka-
Van Toon, die juist op dat

naar buiten kwam. De
Prdse zette al schroom van

? <*’ en knoopte een praatje
t wiet de ietwat verbouwe-
1,-** cabaretier. Annie vertel-
',, e zij ooit op een steenworp
i?-nd van hem heeft gewoond
sat haar oudere zuszelfs nog
.hem op de planken heeft ge-
ij*'-. Het ijs was gebroken en{yn keuvelden de twee gezel-

Over koetjes en kalfjes. Na-
l. aUes was gezegd wat er ge-
J* fhöest worden, namen ze
{^lijk afscheid met een hand
ij°u>aar een kusje. „En de
pten van Sittard", fluisterdeij-e in Toons oor. En zoals het
l heer van stand betaamt,
k** hij de groeten terug. Bij
*dan.

waardering van het toeristisch pro-
dukt in de Mijnstreek tot doel had-
den. En gisteren liet de plannenma-
ker in bedekte termen doorscheme-
ren dat degenen die zoveel kritiek
leveren, het rapport maar eens
nauwkeuriger moeten bestuderen.
„Natuurlijk zijn er mensen ge-
schrokken, zeker bij verenigingen
als het IVN. Men zegt te vrezen voor
aantasting van belangrijke groenge-
bieden. Maar laat ik nog maar eens
benadrukken dat we over sugges-
ties praten, en niet over definitieve
plannen."

Roelofson benadrukt dat Jongen
enkel is gevraagd om toeristisch/re-
creatieve voorzetten te geven en
meer niet. „Als plannenmaker on-
derken je dan weliswaar de kloof
tussen bijvoorbeeld een leuk idee
en de technische of politiek/finan-
ciële grenzen die daaraanvastzitten.
Maar het is niet aan ons om die aan
te geven."

„En wat betreft Terworm waar men
zich zo druk om maakt, dat komt
amper ter sprake in de plannen.
Voor Terworm wordt feitelijk niets
voorzien." Toch prijkt het omstre-
den Terworm-project op de lijst van
suggesties.

" Pastoor M. Kenis op de plaats waar eens een fraaie poort te vinden was. Een voorbijgang-
ster wijst aan hoe hoog het hek is. Foto: FRANSRADE

Hoofdleiding in Simpelveld moet klooster verkopen

'Financiële nood in
Oostenrijk is hoog'

ONDERBANKEN - Jo Theunissen,
voormalig wethouder van de ge-
meente Onderbanken, keert terug
in de politiek als kopman van de
lijst Kleine Onderbanken van Theo
Sturmans en co.
Theunissen trad enkele jaren uit de
politiek vanwege drukke werk-
zaamheden elders.
Nu heeft hij te kennen gegeven te-rug te willen uit grote onvrede met
het gevoerde beleid in zijn gemeen-
te.

JoTheunissenkeert terug inpolitiek

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het IVN in Heerlen wil dat er onder-
zoek wordt verricht naar de effecten van het Toeris-
tisch Recreatief Beleids- en Activiteitenplan
(TRBAP). Dit moet gebeuren voordat de gewestraad
van het Streekgewest daar zijn fiat aan geeft. Vol-
gens de planning gebeurt dat al in maart.
Zoals bekend behelst het TRBA-
plan, waar Planbureau Jongen een
jaar aan sleutelde tegen een gage
van ruim een ton, tallozevoorstellen
voor het realiseren van nieuwe toe-
ristisch/recreatieve voorzieningen
of het verbeteren en actualiseren
van al bestaande voorzieningen in
de Oostelijke Mijnstreek. „Een goe-
de belangenafweging over de gevol-
gen voor natuur, landschap, milieu,
landbouw en verkeer kan nu niet
gemaakt worden", stelt het IVN in
een brief aan het dagelijks bestuur
van het gewest
Het IVN vindt toch al dat uit het
TRBAP geen duidelijkbeleid blijkt,
maar dat het veel meer 'een scala
aan grootschalige toeristische re-
creatie-wensen van de opstellers' is.
Het IVN vraagt het gewest en de be-
trokken Mijnstreekgemeenten met
name de plannen voor Terworm en
het Imstenraderbos grondig door te
lichten. Zeer teleurstellend vindt
het IVN dat in het plan geen reke-
ning is gehouden met de mogelijk-
heid om het openbaar vervoer een
kans te geven. Het IVN verwacht
dat er nu vele duizenden auto's ex-
tra naar de 'groene gebieden' ko-
men.
Intussen heeft menige gemeente
zich ambtelijk al over het concept-
plan gebogen. Dit omdat het Streek-
gewest de gemeenten heeft ge-
vraagd het plan te agenderen voor
de raadsvergadering van februari.
Het Streekgewest wil zo een 'zo
breed mogelijk draagvlak' krijgen
en de plaatselijke politici in de gele-
genheid stellen om op- en aanmer-
kingen te ventileren.

Kritiek
Volgens één van de opstellers van
het TRBA-plan, ir Roelofsen, zijn er
al reacties binnengekomen, en deze
zouden overwegend positief zijn.
„Hier en daar hebben de gemeenten
natuurlijk kanttekeningen ge-
plaatst. Ook is kritiek geleverd op
verschillende plannen en zijn som-
mige zaken zelfs niet haalbaar ge-
bleken. Wij gaan in ieder geval
straks met al die reacties en nieuwe
bevindingen aan de slag en zullen
eventueel aanpassingen doorvoe-
ren. Uiteraard in overleg met het
Streekgewest."

Eerder liet Roelofsen al weten dat
veel twijfel en huiver gevoed wordt
door nog niet vergeten mislukkin-
gen uit het verleden, die ook op-

De verkoop van het klooster in Ma-
ria Enzersdorf aan de gemeente of
aan het ministerie is volgens Clara
Angela al meerdere malen ter spra-
ke geweest. „Steeds ketsten de on-
derhandelingen op het laatste mo-

Clara Angela verbleef op het mo-
ment dat de Oostenrijkers te gast
waren in Simpelveld in het buiten-
land. „De schooldelegatie wist dat
hun komst totaal geen zin had. Na

(ADVERTENTIE)
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MarcOTolo
Early Spring Collection

MJj*PApAGAyO
boutique

Dautzenbergstraat 25
Heerlen, 045-717297

ment af. Het heeft beslist niet aan de
kloosterorde gelegen, dat nu tot ver-
koop aan GWS wordt overgegaan.
Ik ben er van overtuigd dat een
goed gesprek met de projectontwik-
kelaar én onze advocaat best kan
leiden tot een voor beide partijen
aanvaardbare oplossing. Misschien
kan de school in combinatie met
een artsen-maatschap, een sport-
complex en een congrescentrum
wel blijven bestaan. De kloosteror-
de trekt zich in ieder geval terug uit
het geheel. Dat is zeker."

Van.onze verslaggever

SIMPELVELD - De orde 'Zusters
van het Arme Kind Jezus', waarvan
de hoofdleiding in Simpelveld is on-
dergebracht, moet het klooster in
het Oostenrijkse wijndorp Maria
Enzersdorf verkopen om in dat land
uit de financiële problemen te ko-
men. „Wij zwemmen beslist niet in
de miljoenen, zoals door velen
wordt gesuggereerd", zegt alge-
meen-overste Clara Angela in een
reactie op de vergeefse komst van
een Oostenrijkse schooldelegatie
naar Simpelveld.

acht jaar onderhandelen met de ge-
meente, het ministerie, ouderraad
en leraren, praten wij in de toe-
komst alleen in het bijzijn van onze
advocaat de heer Kuhn en de lei-
ding van GWS, waarmee wij een
voorcontract hebben ondertekend
tot verkoop van het klooster. Ik be-
grijp hun tomeloze inzet voor het
behoud van de school, maar de
kloosterleiding heeft een voor hen
negatief besluit moeten nemen. In
heel Oostenrijk staan vier kloosters
van onze orde. In al die immensege-
bouwen zijn nog slechts zeventien
zusters actief. De resterende zestig
zusters zijn bejaard en er is nauwe-
lijks enige toetreding te verwach-
ten. Er moeten dus kloosters wor-
den opgeheven."

En: „Het is best mogelijk dat na Ma-
ria Enzersdorf binnenkort nog een
tweede klooster moet worden opge-
heven, want de financiële nood bin-
nen de orde in Oostenrijk is hoog.
Door bijdragen uit Nederland enDuitsland is slechts met de grootste
moeite het faillissement afgewend."

Zes leden van de oudervereniging
waren naar Zuid-Limburg gereisd
om de kloosterleiding er van te
weerhouden het tachtig jaar oude
gebouw en de daarbij behorende
grond met een totale oppervlakte
van 22.000 m2voor acht miljoen gul-
den te verkopen aan de projectont-
wikkelaar GWS uit Graz. Verkoop
van het klooster kan betekenen dat
280 leerlingen en veertien leer-
krachten van de katholieke privé-
school op straat komen te staan.

5

t^nie Ingendael uit Sittardhaar geluk niet op. In het, e Den Haag heeft zij name-
<*°9 in oog gestaan met haar
£ idool Toon Hermans. Dat
?'"* zo: Annie was op bezoek
j*aar dochter in 's-Graven-
?* en het toeval wilde dat
J plaatsgenoot Toon daar

' ten wervelende one-man^
op de planken stond. Moe-

-I^l dochter zagen hun kans
j®i} en waren er als de kip-|k*J. Na afloop trok Annie de
Me schoenen aan die ze in
a*-st heeft staan, en wurmde
Jj-°or de enthousiaste schare

een weg naar de
j/-s.e?z met het vaste voorne-?een babbeltje te maken met
y1- De toneelmeester was
j^-9 gecharmeerd van dat

en probeerde daar
i^olcje voor te steken. Annie,
y^iinst onder de indruk van

machtige schouderpartij,
" wiet een hartveroverend 'ik

het vroegere buurmeisjemeneer Hermans' zijn pro-
j*tverstommen en vervolgde
■'Per haar expeditie.

oon

PvdA-kopman inKerkrade
jfe^er

_ s vier jaar geleden
lijsttrekker van de
Kerkraadse PvdA
voor de gemeente-
raadsverkiezingen.

Van de huidige

I raadsleden stelt al-
leen Mirjam Lertd-
fers . zich, wegens
drukke werkzaam-
heden, niet meer be-
schikbaar. De ande-
re raadsleden bezet-
ten de plaatsen twee

Il en met 9 o :> de
voorlopige kandida-
tenlijst die op 9 ja-
nuari door de leden
moet worden beves-

li tigd.
De lijst; 2. Hub Bo-
garnan, 3. Lei Her-
mans, 4. Hans
Bosch, 5. Helen Ja-
gers, 6. Han de Jong,
7. Els Tans, 8. Frans
Mijnes, 9. Wim
Ploum, en verder de
'nieuwkomei's' 10.
Bob de Wilt, 11.Leo-
pold Lindelauf, 12.
Piet van de Donk.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
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IVN wil onderzoek naar toerismeplan
'Slreekgewesl kan nu geen goede belangenafweging maken'

kantonrechter- in Heerlen:

'Taxibedrijf
moet chauffeurs
alsnog betalen'

Van onze verslaggever

HEERLEN - De kantonrechter in
Heerlen heeft eerder deze maand
Taxi Ruijters BV te Heerlen gesom-
meerd de in ons land geldende CAO
voor de taxichauffeurs na te leven.
Elke dag dat Ruijters daarin in ge-
breke blijft, kan hij 2500 gulden ar-
mer worden. Dat was namelijk de
eis die de stichting Sociaal Fonds
Vervoer van Personen met Perso-
nenauto's bij de rechter op tafel
heeft gelegd, en de kantonrechter
heeft dat in het vonnis overgeno-
men.

Laart,e£eer Kölgens uit Schaes-
B kreeg gisteren een ansicht-
.■"" van zijn dochter uit Joe-
pie. Merkwaardig, dacht

' toant daar is mijn meid
*"■ één keer geweest. En dat
vier jaar geleden met hetJtefcoor Les Fleurs Chan-

A En jawelhoor, bij nade-
J-spectie bleek de kaart ge-
,yd te zijn op 24 juli 1985.

**e tekst: „Gisteren in Bied
cri we twee grote stukkens- Echt iets voor pap." Niet

U ffieneer Kölgens, dat vlees"ang bedorven.'

Van onze verslaggever
LANDGRAAF -De poortvan de
Heilige Jozefkerk aan de Kerk-
straat in Übach over Worms, kan
niet meer dicht. Niet omdat het
slot stuk is of zo, maar omdat het
hele smeedijzeren gevaarte ver-
dwenen is. „Dat moet vorige
week zijn gebeurd. Verleden
dinsdag merkten we het. De
poort is weg, hoe vreemd het ook
klinkt", zegt pastoor M. Kenis
van de Jozefparochie.
Het hekwerk schijntzon 150 kilo
te wegen. De waarde ervan
wordt op tweeduizend gulden
geschat. Aan de bovenkant van
de poort was een versiering aan-
gebracht.
De politie van Landgraaf die in-
middels is ingeschakeld, ver-
zoekt eenieder die iets meer weer
van deze diefstal of weet waar de
poort van de kerk zich bevindt,
contact met haar op te nemen:
5328333.

Poort van
Jozefkerk

verdwenen

Milieu
't,

idee is sympathiek enL'-ient navolging.' Hoe vaak
i Üt een dergelijke omschrij-
k? niet als dooddoener ge-
■_£'' Hopelijk wordt u dvi-

Edat we deze zin in het nu
de verhaaltje oprecht

Bij openbare basis-
r>l dr Sjlussel in Eygelsho-. billen ze namelijk graag, alle ouders hun kind

per auto naar
j°l komen brengen. Dat le-

immers extra uitlaatgas-
y °p. Daarom wil de ouder-
ftiging bekijken of er aan
pooling gedaan kan war-
.■ Of misschien kan er welbusje worden ingezet. Dit

\£r het motto: 'Een busje isty-W vies dan twintig auto's'.
ouders kunnen

lit- U*enden tot Thea Giesen, ®f*52766.

Lampen
e negenjarige Erik Mos-

lL***r heeft een kleurwedstrijd
i^Pnnen die door het Nutsbe-
\f Heerlen BV was uitge-
C*-en in het kader van de
ï£T>enactie 'Limburg. Het
Y1 daarbij .om het zuiniger
i^CHngen met energie. De

Qhillende nutsbedrijven inKrt Ura hielden ook de kleur-
Kptrijd, en elk bedrijf heeft\\}en Prijzen beschikbaar ge-
t^- De al eerder genoemde
L* kreeg gistermiddag in het
S^iJ-w van het Nutsbedrijf in
\rlen een fiets van adjunct-
\JQteur Waumans. En dat is
{f}niooi verdiend, na een mid-
*Je kleuren. Of niet soms?

(ADVERTENTIE)

Herenpantalons
Sportieve en klassieke modellen in zuiver wollen en

trevira/wollen kwaliteiten.
Normale verkoopprijs’ 129,-Zf 149,- en 169,-.

QQ _
Voordeelprijs C_F_7«

daar winkel je voor je plezier <

(ADVERTENTIE)

§ Openingstijden \i-vl_E
voor de kerst: VfkfiPi, -donderdag 21 december \^t/^lv_ï

\ . * vrijdag 22 december \^___|_2!\ 09.00 - 21.00 uur Vi|h!pï
__f *^\ * zaterdag 23 december YuZSL
■f-Kll \ 09.00 - 17.00 uur \
MAKAPO \ \

(ADVERTENTIE)

WERELDPRIMEUR VAN ZAKFORMAAT.
J^^_S_s-__i_--i---_-_^^

Na 75 jaar vertrouwde Potters Linia in het zwarte doosje is er nu ook Potters Mild.
Mild en verlichtend voor mond, neus en keelholte. En verpakt in een eigenzinnig rood doosje.

DE SPRAAKMAKENDE SMAAK HEEF ER EEN NIEUWE SMAAK 01

Geldboete
voor dealer

MAASTRICHT
Verdacht van ver-
koop, aflevering of
verstrekking van
hasj stond gisteren
een 21-jarige Heerle-
naar voor de politie-
rechter terecht. Bij
een inval in zijn wo-
ning had de politie
57 gram van deze
soft drug aangetrof-

fen, plus een bedrag
van 614 gulden. De
jongeman vertelde
rechter mr Brócker
allerlei verhalen over
de verkoop van het
spul. „Ik doe dat al-
leen in intieme
kring. Een stuk of
negen vrienden ko-
men dan bij mij ro-
ken. Van die paar

gulden die ik dan
verdien zorg ik voor
chips en limonade.
Het geld is niet uit
verkoop afkomstig",
zei de verdachte.
„Verkoop is ver-
koop", oordeelde de
rechter en gelastte
verbeurdverklaring
van het aangetroffen
geld. Daarnaast
kreeg de verdachte
een boete van 500
gulden.De door offi-
cier van justitie
mrUmmels geëiste
vier weken voor-
waardelijke celstraf
werd niet opgelegd.

Genoemde stichting let op naleving
van de CAO bij de taxibedrijven. Bij
Ruijters in Heerlen werd ontdekt
dat niet in alle opzichte de bepalin-
gen werden uitgevoerd. Nadat het
bedrijf daarop attent was gemaakt,
volgden geen veranderingen. Daar-
op stapte de stichting naar de rech-
ter. Deze heeft nu bepaald, dat de
werknemers loonspecificaties moe-
ten krijgen, ook nog over 1988. En
dat de werknemers nabetalingen
krijgen van al hetgeen waarop ze
vanaf 1 januari 1988 recht hadden,
waaronder bijvoorbeeld een loons-
verhoging van 1,25 procent per 1
april van dit jaar, maar ook een cor-
recte betaling van de overuren. Het
bedrijf moet bewijzen van de nabe-
taling sturen naar de stichting So-
ciaal Fonds Vervoer van Personen.

Een woordvoerder van het betref-
fende taxibedrijf zei gistermiddag
dat de problemen zijn ontstaan
doordat het externe administratie-
kantoor in 1988 verzuimd heeft
loonspecificaties te geven. „Maar
alle werknemers hebben precies dat
gekregen waar ze recht op hadden.
Ze hebben allemaal een jaarover-
zicht gehad. Maar echte specifica-
ties niet, daar kan ik ook niet meer
aan komen. Thans voldoen wij ge-
heel aan alle bepalingen die in de
CAO staan, want ik heb een ander
administratiekantoor genomen
toen ik merkte dat het vorige ge-
woon niet in staat was loonstroken
voor de werknemers te maken."
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Wij trouwen vandaag
Hub Wolfs

en
Marianne Kuilman

Ons adres is:
JefSchillingsstr. 3

Hulsberg.

t
Met grotedroefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer haarals moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster en tante te hebben
gehad gevenwij kennis dat heden van ons is heen-
gegaan, voorzien van de h. sacramenten,

Elisabeth
Timmermans

weduwe van

Theodorus Bremmers
en van

Gerardus Timmermans
op leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Echt: Jan en Carolien

Bremmers-Beek
Frank - Sonja
Wendy

Uden: Jacques en José
Timmermans-Meens
Renate

Vaesrade: Harrie en Willy
Timmermans-van Gestel

Sittard: Piet en José
Timmermans-Veugelers
Gerrie
Fam. Timmermans
Fam. Bremmers
Fam. Timmermans

Heerlen, 19 december 1989
Corr.adres: Burg. Ritzenstraat 1
6361 HX Vaesrade-Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 23 december om 14.00 uur, in de St. Serva-
tiuskerk te Vaesrade-Nuth, gevolgd door de belra-
feriis op de centrale begraafplaats aan deRandweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances. Vrijdag a.s. om 19.00
uur, avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

"" t
Je handen hebbenvoor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat na een
geduldig gedragen lijden van ons is heengegaan,
gesterkt door de h. sacramenten, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en schoonmoeder, oma,
schoondochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Königs
echtgenote van

Edgart Lennertz
Zij overleed thuis in haar eigen vertrouwde omge-
ving in de leeftijd van 67 jaar.

Eygelshoven: Edgart Lennertz
Venlo: Arno en Ellie Zegers-van Dijken

Ilona en Huub
Brenda en Bert
Familie Königs
Familie Lennertz

6471 CR Eygelshoven, 20 december 1989
Spoorstraat 7
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 23 december om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk St. Jan de Doper in Eygelshoven, waar-
na om 15.30 uur de crematieplechtigheid in het cre-
matorium Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en te-
rug is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Er zal voor de dierbare overledene gebedenworden
in de avondmis van vrijdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium in Chèvremont, St. Pieterstraat 145 (gelegen
op het terrein van de Lückerheidekliniek). Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot
19.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van ons verdienstelijk en gewaardeerd lid

Maria
Lennertz-Königs

In haar verliezen wij een dierbaar collega.

Het Porselein Schilder Genootschap

Met grote verslagenheid berichten wij u dat op 20
december is overleden

Maria
Lennertz-Königs

Zij was oprichtster van onze vereniging
Porselein Schilders Gilde

In haar verliezen wij de stuwende kracht en drijf-
veer van onze vereniging.

Voor de vele blijken van medeleven en be-
langstelling, betoond bij het overlijden en de
begrafenis van mijn dierbare vrouw, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Eliza
Haagmans-Tummers

betuigen wij u onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank aan de heren
doktoren en het verplegend personeel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen.

J.J. Haagmans
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 23 december 1989 om 19.00 uur in de
Christus-Koningkerk te Heerlen, Nieuw-Ein-
de.

t I
Het heeft de Heer van leven en dood behaagd tot
Zich te nemen, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Anna Maria
Vrolings-Lentzen

weduwe van

Nicolaas Joseph Vrolings
Zij overleed op 77-jarige leeftijd, gesterkt door deh.
sacramenten, in de verpleegkliniek te Heerlen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Sittard: Annie Keulen-Vrolings
JefKeulen

Heerlerheide: Jo Vrolings
Heerlerheide: Karel Vrolings

Berthie Vrolings-Schuurman
Heerlerheide: Nettie Thielens-Vrolings

Guus Thielens
Heerlerheide: Jan Vrolings

Hannie Vrolings-v. Thiel
Heerlerheide: Arno Vrolings

Willie Vrolings-Reinders
Stem: Mia Wortmann-Vrolings

Hein Wortmann
Heerlerheide: Berthie Korbmacher-Vrolings

Pierre Korbmacher
Heerlerheide: kinderen van Dijk

en al haar klein- en
achterkleinkinderen

20 december 1989
Corr.adres: Kampstraat 170 A
6414 RH Heerlerheide
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op zater-
dag 23 december a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Cornelius te Heerlerheide, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de
algemene begraafplaats aan deKampstraat.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag 22
december om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30
Heerlen, ingang St. Antoniusweg. Gelegenheid tot
afscheidnemen aldaar, dagelijks van 19.30-20.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Verdrietig, maar dankbaar voor de vele mooie mo-
menten die hij in ons leven bracht, geven wij ken-
nis, dat heden, na een moedig en geduldig gedra-
gen lijdenvan ons is heengegaan,mijn dierbareva-
der, onze broer, zwager, oom en neef

Willem te Wierike
Hij was 66 jaar.

Heerlen: Nico te Wierke
Fam. te Wierke

6415 BC Heerlen,2o december 1989
Vlissingenstraat 33
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater-
dag 23 december om 14.30 uur in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst aldaar om 14.15 uur.
Willem is opgebaard in het Uitvaartcentrum Dela
in Heerlen aan de Grasbroekerweg 20, alwaar he-
den donderdag en vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur
gelegenheid tot bezoek is.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader en opa

Klaas Molenkamp
echtgenootvan

Hendrikje Mulder
in de leeftijd van 68 jaar.

Heerlen: Hendrikje Molenkamp-Mulder
Warnsveld: Lucas Molenkamp

Ank Molenkamp-Keulemans
Kim, Lars

Noorbeek: Ria Disse-Molenkamp
Rinus Disse
Roy

6414 HB Heerlen, 17 december 1989
Nederlandlaan 61
Overeenkomstig zijn wens is hij in besloten fami-
liekring gecremeerd in het crematorium te Heer-
len, Imstenrade.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens' verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Hein Haagen
echtgenoot van

Maria Rutters
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van
net h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade-West: A.M. Haagen-Rutters
Aken: Armelies Wachs-Haagen

Manfred Wachs
Peter en Sabine

Hoensbroek: Elly Lutgens-Haagen
Jo Lutgens
Susan

Annerveenschekanaal: Marjo Haagen
Piet Jansen
Léanne en Kai-Arne
Familie Haagen

6466 KV Kerkrade, 20 december 1989
Graverstraat 83
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 23 december a.s. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van St. Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van deLückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

enige en algemene kennisgeving

t
mooi waren de jaren
diewe samen waren,
groot het verdriet
toen jeons verliet.

bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor datgene wat hij door zijn
liefdevolle zorg voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat god tot zich
genomen heeft, in de gezegende leeftijd van bijna 88 jaar, voorzien van de
h. sacramenten, onze zorgzame vader, broer, schoonbroer, oom en neef

johannes Wilhelmus
houpperichs

echtgenoot van wijlen

maria elisabeth catharina keulers
geulle: leon houpperichs
geulle: harie houpperichs

familie houpperichs
familie keulers

6191 sb geulle, 19 december 1989
vliegveldweg 53
de plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op zaterdag 23 december om 11.00uur in dekerk van 0.1. vrouw van het h.
hart te waalsen-geulle.
vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake gehouden in voornoem-
dekerk.
bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Ide overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum dae-
men & zn., prins mauritslaan 5 te beek. bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

T"
Na een kortstondig ziekbed is toch nog vrij plotseling van ons heenge-
gaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve vrouw, schoondochter, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Bep Stassen
echtgenote van

Jo Ploum
op de leeftijd van 59 jaar.

In dankbare herinnering:
J. Ploum
Familie Stassen
Familie Ploum

6461 AN Kerkrade, 19 december 1989
Niersprinkstraat 39
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 23 decemberom
11.00 uur in de dekenale kerk van St. Lambertus te Kerkrade-Centrum.
De crematie, vindt in alle stilte plaats.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00uur, avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in de rouwkapel van het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chè-
vremont. Bezoekgelegenheid dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Geen bloemen, gaarne heilige missen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den van ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
tante en nicht

Francien Delhaye
weduwevan

Jan Te Baerts
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 89 jaar in
het De Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Delhaye
Familie Te Baerts

Heerlen, 19 december 1989
Huize Douvenrade
Corr.adres: 6415 VK Heerlen, Limburgiastraat 47
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater-
dag 23 december a.s. om 14.00 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 13.45 uur.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Het gemis blijft,
mooi was de tijd die we samen waren.

Bij deze willenwij een ieder die op welke
wijze ook, blijkt heeft gegeven van be-
langstelling en medelevenbij het overlij-
den en de begrafenis van onze moeder,
die ons zo dierbaar is, bedanken.

Maria Barbara van den
Aarssen-Sturmans

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehoudenop zondag 24 december as. om
10.00 uur in de Eligiuskerk te Schinveld.

Namens de familie:
Bert van den Aarssen

Schinveld, december 1989

t
Diep ontroerd, de volle kerk, de vele bloemen en
condoleances. Een mooier afscheid van mijn lieve
man en mijn zorgzame vader

Jo Knoben
hadden wij ons niet kunnen wensen. De vele blij-
ken van medeleven bij de ziekte en het overlijden,
alsmede uw aanwezigheid bij de begrafenis waren
voor ons een grote steun. Wij hebben hierin troost
gevonden en willen u allen van harte danken voor
dit medeleven.

Annet Knoben-Habets
JanKnoben

Landgraaf, december 1989
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst, die
wordt gehouden op zaterdag 23 december om 19.00
uur in de St.Jozefkerk te Waubach.

tTheo Mulder, oud
69 jaar, echtgenoot

van Mia Ophuis. Alen-
telaan 15, 6217 BK
Maastricht. Eucharis-
tieviering in de paro-
chiekerk van O.L.
Vrouw van Goede
Raad, Malpertuis-
Maastricht op vrijdag
22 december om 12.30
uur. Geen condoleren.

■

Tot ons groot verdriet moesten wij toch nog onverwacht voorgoed
scheidnemen van mijn lievezus, onze schoonzus, tante en nicht

Annie Schuurman I
Zij overleed, gesterkt door de h. sacramenten, op de leeftijd van 76 J3B

Wittem: E. Schuurman-Soogelée H
Gulpen: L. Dierick-Schuurman ■J. Dierick

neven en nichten H
19 december 1989 ■Hommerig 2, 6271 NJ Gulpen ■
Geen bezoek aan huis. Geen condoleren. H
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op zaterdag 23 decemM
a.s. om 11.00 uur in de St. Gerarduskapel bij de paters Redemptoristen
Wittem, waarna aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof te Gulpen■
Avondmis vrijdag 22 december om 19.00 uur in voornoemde kapel. H
Annie is opgebaard bij de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te Mecß
len. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 11.00 tot !-■
uur en van 17.00 tot 19.00 uur. ■
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, g«B
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen. H

BB^^^^^^^_______________________________-_-_--------------------------**fl

Bedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor ons betekend heeft, delenBJu mede dat heden in zijn vertrouwde omgeving, voorzien van de h. sa<jß
menten op de leeftijd van 77 jaaris overleden, mijn dierbare echtgeno-B
onze zorgzame vader, schoonvader, broer, oom en neef I

Hubertus Lambertus I
Franssen I

echtgenoot van I
Maria Josephina Antoinetta Delahaijel

In dankbare herinnering: I
Sibbe: A. Franssen-Delahaije I
Sibbe: Hub Franssen I

Lenie Franssen-Leunissen I
Pascale I

Gulpen: Ger Franssen I
Marjo Franssen-Kicken I
Kirsten en Jorgen I

Noorbeek: Wiel Franssen I
Ria Franssen-Steyns I
Björn en Roy I

Herkenrade: Jos Franssen I
Rina Franssen-Aarts I
Mark, Joyce en Erik I

Gulpen: Paula Smitsmans-Franssen I
Wiel Smitsmans
Sven

Margraten: Marleen Aarts-Franssen
Giel Aarts
Rob en Kim

Berg en Terblijt: Ans Slijpen-Franssen
Ger Slijpen
Audrey

Margraten: Tiny Simons-Franssen
Roger Simons

Margraten: John Franssen
MargotFranssen-v.d. Boom
Melissa en Mitch

6301 AV Sibbe, 20 december 1989
Sibberkerkstraat 93
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 23 december afom 10.30 uur in deparochiekerk van de H. Roza te Sibbe, waarna begraf-
nis op het r.k. kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Samenkomst in dekerk.
Avondwake waarin vader herdacht zal worden op vrijdagavond om 19"
uur in voornoemde kerk.
Vader ligt opgebaard in de rouwkapel Sjalom, Hilleshagerweg 11 te Me
chelen. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 11.00 tot 12.00 u-*
en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce &■
zodanig te beschouwen.

t
Verslagen en bedroefd delen wij u mede dat op 19
december

Jan Weijers
is overleden.
Wij herinneren ons Jan als een man die - hoewel hij
zijn lijden moedigen waardig heeft gedragen - toch
altijd zijn positieve en optimistische levenshou-
ding heeft weten te bewaren. Wij wensen Mia en de
kinderen met dit grote verlies veel sterkte.

Directie en Medewerkers
Nijsen-Granico afd. Stem

Stem, 19 december 1989

Voor uw gewaardeerde blijken van deelneming
ons betoond bij het overlijden en de uitvaart van de
zeereerwaarde heer emeritus pastoor

Jan Pieter Joseph Loo
betuigen wij u allemaal onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan de verpleeg-
kundigen van het Groene Kruis, h.h. geestelijken,
h.h. doktoren Houtackers en van Rens.

Fam. Loo en mej. Baltus
Beek, december 1989
Wij nodigenu uit voor deplechtige zeswekendienst
die gehouden wordt op 25 december, eerste kerst-
dag om 11.30 uur in de St. Martinuskerk te Beek.

Dankbetuiging
Voor de liefdevolle genegenheid en het medeleven
ondervonden bij het overlijden en de begrafenis
van onze lieve moeder, zuster en oma

Maria Scheepers
weduwe van

Mathieu Keulartz
Zeggen wij dank aan familie, vrienden en beken-
den. Zij zijn ons een troost geweest en wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

Fam. Keulartz-Scheepers
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 24 december 1989 om 10.00 uur in de kerk van
de H. Bernardus te Übachsberg.

Dankbetuiging
Voor uw blijkenvan medeleven en deelneming bij
het overlijden van

Nelly Salden
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Salden
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 24 december om 11 uur in de parochie-
kerk van de H. Martinus te Bom.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn ecP^Bnoot, onze vader en opa H

Mattheus Trommelß
zal plaatsvinden op zaterdag 23 december a>^B19.00uur in dedekenalekerk van deH.H. Petn1»
Paulus te Schaesberg. H

Mevr. L. Trommel-Ruiters I
kinderen en kleinkinderen■

Schaesberg-Landgraaf, december 1989 H

Dankbetuiging I
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonW|H
bedanken voor het medeleven, ons betoond -''-LM
overlijden en de crematie van onze dierbare t!^Êder, schoonmoeder en onze lievevrouw ■

Anna I
Burgers-Flosdorf I

willen wij u langs deze weg hartelijk danken-
Kinderen en kleinkindere<* I

Kerkrade, december 1989 I
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinde'1M
zaterdag 23 december a.s. om 18.00uur, in deP,B
chiekerk van de O.L.V. Altijddurende Bijstan I
Kerkrade, Heilust. ■
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonWi
bedanken voor de vele blijken van medeleven'!■
dervonden bij het overlijden en de begrafenis M
mijn lieve echtgenoot, onze vader, schoonvad^ I

Fer Lemmerlijn I
betuigen wij u allen onze oprechte dank. I

Mevr. B. Lemmerlijn-Sluijsman* I
Margraten, december 1989 I
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebbell^!
zondag 24 december as. om 11.30 uur in de P I
chiekerk van de H. Margarita te Margraten. J

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

De volle kerk, de bloemen, develecondoléanc*-^uw medeleven, bij de ziekte en het overlijden
onze lieve en zorgzame moeder en oma

Dorothea
Koolen-Maurits

hebben ons diep geroerd.
Daarvoor onze hartelijke dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Brunssum, Heulenderstraat 12.
De plechtige zeswekendienst wordt gehoude
zaterdag 23 december a.s. om 19.00 uur in de P
chiekerk van H. Gregorius de Grote te Brunss

vervolg familieberichten zie pagir-*3
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Straf tegen één
dader moord op
kapster verlaagd

Van onze verslaggeefster

ËRLEN/UTRECHT - Het Algemeen Ziekenfonds voor de
streek (AZM) in Heerlen zal toch de volledigekosten beta-
van een longtransplantatie bij een 36-jarige vrouw uit
""hien. De vrouw had een kort gedingaangespannen tegen
ziekenfonds, dat nu is ingetrokken. Dinsdag deelde het
* nog mee dat het alleen het grootste deel van de kosten
le vergoeden (de ligdagen voor en na de ingreep) maar de
'splantatie zelf niet, aangezien longtransplantaties niet in
ziekenfondspakket zitten. Hiervoor zou de vrouw een be-
-1 moeten doen op de sociale dienst.

Kort geding tegen ziekenfonds ingetrokken

AZM betaalt totale kosten longoperatie
'de Vereniging van Nederlandse
*ehfondsen laat het AZM nu we-
■"at het de kosten voor de long-"splantatie - de tweede in Neder-ig- zelfzal vergoeden uit het aan-J^gsfonds. „Het ziekenfonds
" besloten deze ingreep eenma-
Üeheel voor zijn rekening te ne-

*' gezien de zeer bijzondere om-
van de betrokken pa-

S" aldus een woordvoerder van
"NZ. Welke die bijzondere om-'digheden zijn, wil de woord-eer uit privacy-overwegingen
'""wijt.
a<lvocaatvan devrouw, die sinds
gember in het St. Antoniuszie-

'huis in Nieuwegein ligt waar de
«transplantatie gaat plaatsvin-°i houdt het erop dat het AZMJ- ingezien dat hier juridisch ge-

geen winst uit te halen was en
"ïaar zo fair is geweest haar eer-e toezegging gestand te doen.

oorbarig
Jv ankelijk zou de vrouw in Lon-' een gecombineerde hart-long-
j^Plantatie ondergaan. In een

*' van 5 augustus had het AZM
'jkzegd die operatie te zullenver-een. Later werd de diagnose ge-
legd en besloten dat de vrouw'°lpen zou zijn met een long-
Jsplantie. Volgens het AZM
* het ziekenfonds daarvan pas
J^dag op de hoogte gesteld. On-
?delijk daarop volgde het.bericht

kort geding Was aangespan-

nen. Het AZM noemde dat zeer
voorbarig en deelde mee een deel
van de kosten te zullen betalen.
Geen reden voor advocaat Dinge-
mans van het geding af te zien. Vol-
gens de advocaat zijn noch de hart-
longtransplantatie in Londen, noch
de longtransplantatie in Nieuwe-
gein verstrekkingen in het kader
van de Ziekenfondswet. Het zieken-
fonds heeft een autonomie bevoeg-
heid om een operatie desondanks
toch te bekostigen. De advocaat
stelt zich op het standpunt dat AZM
haar financiële toezegging voor de
eerste operatie niet kan intrekken
nu er een iets andere operatie moet
plaatsvinden. De woordvoerder van
de VNZ bestrijdt dat overigens en
stelt dat het ziekenfonds in dergelij-
ke zaken een nieuw besluit mag ne-
men.

Ontroerd
Nu het ziekenfonds alsnog besloten
heeft alle kosten te dragen, is het ge-
ding wel ingetrokken. De echtge-
noot van de Klimmense is volgens
de advocaat zeer verheugd en ont-
roerd over de goede afloop. „Het be-
tekent nogal wat. Het leven van de
vrouw hangt er van af."

De kosten van de longtransplantatie
staan nog niet vast. Voor de eerste
longtransplantatie in Nederland,
die in oktober in Nieuwegein is uit-
gevoerd, zijn de kosten geraamd op
250.000 gulden in het eerste en
40.000 in het tweede jaar.

Van onze verslaggever

SITTARD/MAASTRICHT
Rechtbankpresident mr F.
Eliëns heeft gisteren na een
kort geding over de ontrui-
ming van een kraakpand in
Sittard, ter plekke een bezoek
gebracht. Daartoe werd tij-
dens de behandeling van het
kort geding besloten, waarin
door mr P. Boels namens de
eigenaar werd geëist dat de
vijf huidige bewoners opkorte
termijn het pand verlaten - ne-
genjaar nadat de woningwerd
gekraakt.

Tijdens de behandelingvan het kort
geding, gistermorgen bij de recht-
bank in Maastricht, bleek ook waar-
om er volgens de eigenaar nu nog
spoed geboden is: zijn raadsman
overhandigde mr Eliëns een verkla-
ring van een inwoner uit Sittard die
het kraakpand wil kopen. AaTi het

Na kort geding in Maastricht

Rechter bekijkt
kraakpand Sittard
uitbrengen van een bod stelde de
kandidaat-koper echter de voor-
waarde dat het pand leeg wordt op-
geleverd en«dat hij het ook van bin-
nen kon bezichtigen, om een prijs te
kunnen bepalen.

Voorwaarde
Over de tweede voorwaarde werden
de eigenaar en de huidige bewoners
van het pand, die de rechtzaak bij-
woonden, het al snel eens. Nog gis-
termiddag nam het gezelschap met
hun advocaten een kijkje in de wo-

ning. Dat gebeurde ook zodat offi-
cieel vastgelegd kon worden in wel-
ke staat het pand zich bevindt. Als
de koper en de eigenaar het eens
worden over de prijs en de koop
door kan gaan, zullen de krakers het
pand ook verlaten.

Over een eventuele ontruiming liet
de rechtbankpresident zich gisteren
nog niet uit. Mr Eliëns hield het kort
geding voor onbepaalde tijd aan.
Wanneer het koopcontract is gete-
kend en gebleken is dat de gegadig-
de inderdaadvan plan is er zich in te

" Onder het toeziend oog
van mr Boels betreedt recht-
bankpresident mr Eliëns het
kraakpand, gevolgd door de
huidige eigenaar (tweede
van links) en de koper (eer-
ste van rechts).

gaan vestigen, verlaten de krakers
vrijwillig de woning. Ze besloten
dat toen eigenaar en koper zich be-
reid toonden om de intenties van de
koper als clausule in het koopcon-
tract op te nemen.

Verlaten de krakers niet het pand,
ook al is gebleken dat het om een se-
rieuze koper gaat, dan zal de eige-
naar de rechter alsnog om een von-
nis tot uitzetting vragen.

Uit voorzorg hield de politie van Sit-
tard tijdens het bezoek van de recht-
bankpresident aan het kraakpand
op 'eerbiedige afstand' een politie-
busje met daarin enkele agenten
achter de hand.

Een kaart voor
Van der Valk

Gelovigen kunnen sympathie betuigen

tic zijn Jan Hoen, in het dagelijks le-
ven wethouder te Maastricht, en drs
Hans Maessen, een zakenman uit
Roermond. Zij maken deel uit van
een groepje van veertien leken, die
derecente ontwikkelingen met zorg
volgen. De initiatiefgroep hoopt dat
een groot aantal Limburgers onder
het motto 'een kaart voor de kanun-
nik' een kerstkaart zal sturen naar
postbus 75, 6040 AB in Roermond.

\ Van onze verslaggeefster

' [^ASTRICHT - Voor de eer-
ui *keer in de geschiedenisvan- bisdom Roermond krijgen
i katholieke gelovigen gele-
» --heid zich uit te spreken. *-r een actuele kwestie. Gis-
*, "-n is het startsein gegeven
.°r een kaartenactie, waar-.cc de Limburgse katholie-

jl J- hun sympathie en steun
j|/--hen betuigen aan dein on-
i* pade gevallen kanunnik

*-" der Valk.

-atiefnemers van de kaartenac-

Er is met Van derValk geen overleg
over de actie geweest. De initiatief-
nemers hopen hem echter binnen-
kort een groot aantal adhesiebetui-
gingen te kunnen aanbieden.

Receptie
bisschop

Liefdeloos
Kanunnik Van der Valk heeft an-
derhalve week geleden ontslag ge-
nomen als directeur van het bis-
schoppelijk activiteitencentrum en
als secretaris van het missiebureau
van het bisdom Roermond. De ka-
nunnik was een naaste medewerker
van bisschop Gijsen maar stelde tij-
dens de Hubertusmis in het MECC
de liefdeloosheid van diens beleid
aan de kaak.

Hij pleitte voor meer liefde en be-
grip in de relatie tussen kerkelijk
gezag en gelovigen en waarschuwde
dat het bisschoppelijk beleid de
Kerk van Limburg verarmt en in de
richting van een elite-kerk van een
kleine groep uitverkorenen stuwt.

De kaartactie is bedoeld ter bemoe-
diging van de kanunnik maar ook
als een signaal aan de kerk. Hoen:
„Wij willen het geluid van Van der
Valk, diens blijdeboodschap beves-
tigen." Hoen benadrukt dat de actie
niet bisschop Gijsen is gericht.

Dat Van derValk ontslag heeft moe-
ten nemen was te verwachten,
meent Hoen. „Het is uniek dat een
kanunnik zijn eigen bisschop afvalt.
Van der Valk wist de consequen-
ties." Hoen vindt het vooral betreu-
renswaardig dat met Van der Valk
ook diens verhaal verdwijnt. „Dat
verhaal wil ik boven tafel blijven
houden."

pERMOND - De bisschop van
J^rmond, mgr dr J. M. Gijsen,
?->dt maandag 1 januari de
|.eUwjaarsreceptie van 12.30 tot
l*-lur in zijn woning aan de Pa-
?*isstraat 10 te Roermond. Ook
J - hulpbisschop, mgr A. Cas-
""^ans zal daar dan recipiëren.

Hoger pensioen ex-mijnwerkers
" Van onze verslaggever

Ui, - De ex-mijnwerkers en
A,h^duwen kunnen met ingang
C -990 een hoger pensioen tege-ls^ 't-zien. Het bestuur van het AMF
s_j*°ot het gunstige resultaat voor
\y elft te besteden aan een procen-iL e verhoging van het excedent-

t C^ioen en de andere helft aan een
V^ging van de toeslag in gul-
es- In totaal is liefst ’ 95,5 miljoen
L chikbaar voor de pensioenver-dingen.
KL excedentpensioen gaat met 2,7
l^'-ent omhoog. De maandelijkse
&vS'--g wordt met ’ 4,20 per boven-
1, r,els en ’4,80 per ondergronds
t.J'stjaar verhoogd. De toeslagen

<i-en nu ’ 38,60 per bovengronds
,^44,10 per ondergronds dienst-

' \l' e premievrije aanspraken van
gleden die het mijnbedrijf voor

verlieten, onder-
B? 1een gelijkwaardige verbete-

Inschatten
De adhesiebetuigingen - hoeveel
kunnen de twee initiatiefnemers
nog niet inschatten - moeten dat
duidelijk maken aan de bisschop.
Beide initiatiefnemers betreuren
het overigens dat het kapittel van
kanunniken de 'blijde boodschap'
van Van der Valk niet heeft opge-
pakt.
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(ADVERTENTIE)

„Stond er gisteren niet een ander
toestel op tafel?"

B_____ ,^*'l____é '"'"''-""BÉÉB Sinds kort staat er een opmerkelijke
■fc^_ lfc______ 1E,......! telefoon bij Primafoon. Ontworpen door

____.
*-*e ontwerper Giugiaro. De man achter

|^ ve-e oogverblindende sportwagens.hb^^ m net eigenzinnige karakter van de
Torino, die f 168,- kost, te onderstrepen

V-V bedacht onze Italiaanse designer een

M B^HHH extra kleurkap. Die krijgt ver gratis bij.

' -H BPWR--***-"^^^'***' m iiiN
m __f^^^ _________________SSI i_\. et toeste- *s er *n antraciet en crème.

___#*ï |__ 1. Sk. Bij *-*e eerste krijgt u'n rode kap, bij

P^^ vÊi %. de tweede 'n mintgekleurde kap. Kunt u

M -_-_-_*3r_-_______ÉÉ-__-ÉiÉ ______ v MM. SU _____ net u*ter'*)*< van et toestel af en toe

A ■____■ ______ 'ns veranderen. Zo ziet u maar dat u voor_B_--v__n__ \L -<| % Italiaans design de grens niet over hoeft.
m W U stapt gewoon even bij Primafoon_______ ____________________
L _______________________ _■"'" binn-ïn- Daar staan trouwens nog veel

■k __Bi meer prachtige 'design-toestellen' voor
_-____.

________________ **^^^ ',*v->'-_x
_■_ _______________ _P-P^^^^^

u klaar. Komt u deze week 'ns langs.
(Kerstkoopavonden t/m 22 december.)

natoon
g|||gg g Voor telefoon ga je naar Primafoon.

_^?«0- PRIMAFOON VANPTTTELECOM IS GEVESTIGD IN: HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON, HOMERUSPASSAGE HA- MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13 -
(L * ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A- SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 20 - VENLO, KLAASSTRAAT 29/31.

AKEN - De Technische Hoch-
schule in Aken staat op de twee-
de plaats op-de Europese rang-
lijst van technische universitei-
ten. De TU in Delft staat op de
derde plaats van de ranglijst. De
oudste en grootste ingenieursop-
leiding in Nederland laat daar-
mee gerenommeerde instituten
als Cambridge, Berlijn en Milaan
achter zich. Als eerste staat geno-
teerd het Imperial College in
Londen.

Dit blijkt uit de lijst van de beste
universiteiten, die het Franse
dagblad Libération voor het
eerst heeft opgesteld. Daarbij
werd het advies ingewonnen van

Limburgs dagblad provincie

TH Aken scoort goed
600 hoogleraren. De krant is van
plan jaarlijks een 'Michelin-gids'
met de honderd beste universi-
teiten van Europa uit te brengen.
De Technische Universiteit
Eindhoven behaalde op dezelfde
ranglijst een veertiende plaats.
Twente, de derde technische uni-
versiteit in Nederland, komt in
het klassement niet voor.
Delft veroverde zijn derde plaats

door het 'pragmatisme en open-
heid naar de industriële wereld',
zo staat in de toelichting. In het
bijzonder wordt de faculteit Ci-
viele Techniek vermeld. Ge-
roemd wordt de kwaliteit van de
faculteit Luchtvaart- en Ruimte-
vaarttechniek, alsmede de oor-
spronkelijkheidvan de opleiding
Bouwkunde.
In de niet-technische weten-
schappen deelt de 'Michelin-
gids' voor universiteiten sterren
uit aan de Rotterdam School of
Management (derde plaats), de
Rijksuniversiteit Leiden (vijfde
in de categorie recht) en de Uni-
versiteit van Amsterdam (zesde
in de afdeling psychologie).

Van onze verslaggever
DEN BOSCH - De celstraf op-
gelegd aan een van de twee da-
ders van de moord op de Ven-
lose kapster Ans Delsing is
verlaagd tot tien jaar. Tot die
uitspraak is het gerechtshof in
Den Bosch gisteren gekomen.
De door deRoermondse recht-
bank opgelegde celstraf van
twaalf jaartegen J. J. uitKlim-
men werd met twee jaar ver-
minderd. Tegen M. van
der K. uit Den Haag hand-
haafde het Hof de opgelegde
straf van tien jaar gevangenis-
straf met terbeschikkingstel-
ling (tbs).

Zowel bij de behandeling voor de
rechtbank in Roermond alsmede bij
de behandeling in hoger beroep
eiste het Openbaar Ministerie
steeds achttien jaar gevangenis-
straf.
Beide veroordeelden waren in de
nachtvan 22 op 23 april naar de flat-
woning van de kapster in Venlo ge-
gaan. Een van de twee had zoge-
noemde 'knock-out-druppels' bij
zich, waarmee ze van plan waren de
vrouw te verdoven. Ze verlieten de
woning en een van beiden kwam
weer terug.
Maar wie van de twee de vrouw had
vermoord werd ook bij de behande-
ling in hoger beroep niet duidelijk.
De een wees de beschuldigende vin-
ger naar de ander.

Belgische
straaljager
neergestort

BRUSSEL — Een gevechtsvlieg-
tuig van de Belgische luchtmacht is
gisteren in de buurt van Luik neer-
gestort. De piloot is om het leven ge-
komen. Andere slachtoffers zijn er
niet. Het neergestorte toestel (een
Mirage-5) heeft vrijwel geen schade
aangericht.
De Belgische luchtmacht onder-
zoekt hoe het ongeluk is kunnen ge-
beuren. Sinds de luchtmacht in Bel-
gië de Mirages in 1972 in gebruik
nam, zijn er van de 106 toestellen
veertig neergestort.

1



Limburgs Dagblad Donderdag 21 december 1989" 20

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de cre-
matie van mijn dierbare moeder en oma

Martha Maria
Willems-Gülpen

betuigen wij hierbij onze oprechte dank aan fami-
lie, vrienden, bekenden en aan allen die ons nabij
stonden. Tevens een speciaal woord van dank aan
alle verplegend personeel van de Lückerheidekli-
niek en afd. De Specht.

Bertie Willems, Monique
Kerkrade, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 23 december as. om 18.00uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Heilust.

tJoannes (Jan) Wijnen, 76 jaar, weduwnaar van
Baukje van der Veen, corr.adres: Steenweg 8,

6019 AX Wessem. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden vrijdag 22 december om 10.30
uur in deparochiekerk van de H. Medardus te Wes-
sem.

t Gertrudis Senssen, 85 jaar, weduwe van Peter
Bax, corr.adres: W. Bax, Berkenlaan 19, 6088 AM

Roggel. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 23 december om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus te Roggel.

t Constant Louis, oud 71 jaar, echtgenoot van Ma-
rie Zonnestand. Potteriestraat 138a, Maastricht.

Corr.adres: Proosdijweg 4, 6214 RM Maastricht. De
uitvaartdienst is heden donderdag21 decemberom
12.30 uur in de kerk van Christus Hemelvaart te
Pottenberg-Maastricht.

tMarga Spronck, oud 44 jaar, echtgenote van
John Drielsma. Marsanahof 12, 6215 TS Maas-

tricht. De uitvaartdienst zal gehouden worden op
vrijdag 22 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Petrus-Villapark-Maastricht. Bijeen-
komst in de kerk om 10.30, waar gelegenheid is tot
condoleren.

tWim Gelaudie, oud 64 jaar, echtgenoot van Tiny
Voncken. Jekerstraat30, 6211 NT Maastricht. De

uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 22
december om 11.00 uur in de St. Lambertuskapel,
Victor de Stuersstraat 17, Maastricht. Er is geen
condoleren.
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KORTING

OP.ELKE ROL
JP\ _,__#' GESCHUIMD

VINYL-BEHANG

_^_B>.RTE_S_
Heerlen, Honigmanstraat 2a

Kerkrade, Theaterpassage 130
Brunssum, Winkelcentrum De Parel 21

Sittard, Winkelcentrum De Tempel
Geleen, Rijksweg C. 54 / Beek, Makado

officiële mededeling
GEMEENTE BEEK L.

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente
Beek (L.) maakt ter voldoening aan
het gepaalde in artikel 22 van de
Wet op deRuimtelijke Ordening be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 14 december 1989
heeft besloten te verklaren dat een
bestemmingsplan wordt voorbereid
voor:
een drietal percelen gelegen aan de
Veenweg, kadastraal bekend ge-
meente Beek, sektie E, nrs. 408, 987
en 1398 (allen ged.).
Bedoeld besluit ligt, met de daarbij
behorende en als zodanig gewaar-
merkte tekening, waarop de perce-
len in gele kleur zijn aangegeven,
met ingang van 22 december 1989
ter gemeentesecretarie (afdeling
Grondgebiedzaken, sector Bouwen
en Wonen, kamer 29) voor een ieder
ter inzage.
Op deze dag treedt dit besluit in
werking.
Beek (L.), 21 december 1989
De burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem

Voor wie wonen goed moet zijn

JFT^t—-^tef—Tm.!» JrOED.»Sd3S_aafisïM[wp!«
£yTIBS;-^_P__^*^J-_-?^^-— -" modern - eiken - klassiek

Limburgs Handwerk
___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^--*---------------------------*-------------------------------------^

HMrlen-Hoensbroek

"»«-**-""*'-***'*'»»"-*"**"*»*"'»»»»»»»»'»»»»»»»*»'*'»**»»»'^^
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WINTERINSPECTIE
Laat uw auto nu door ons controleren op alle vitale onderdelen. Voor

"^^■-oV^ een probleemloze winter. __
«--SviCCirf^? VP'^'SS'Ar 4-cylinder (6-cylinder: 90,-) *^ _■

__T ' ***>fT^v APK.KEURING Deze verplichte keuring is bij ons in
vertrouwde handen. Bij een groteonderhoudsbeurtdoen we 'm gratis.

l" >®k ") Maar normaal betaalt u toch niet —^ «^VyiVy meer dan JJ _Z J*J
Zonder afspraak *C_r*V___r»

AUTOBAIVDEIV Slijtage aan banden kan levensge-
vaarlijk zijn. Wie zè door Ford in één keer rondom laat vernieuwen,

ü I*7 voelt zich een stukveiliger. Alle __■ _Tfc TCfülSy maten voor alle Ford-modellen. __■£
1555R13 winterband + velg p/s JLv_P C_P v

PRIJZEN INCLUSIEF MONTAGE EN BTW.
Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staat voor u klaar. Een onverslaanbare combinatie! Staat bet
onderdeel dat u wenst niet vermeld? Bel dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uw Ford alti|d welkom.

wf%ft£ËÈ) [Tl^^JiJ£ii^ü___Ë________---l
/£< Hamstraat 70, Kerkrade,

tel. 045 - 42 30 30.

vr-P I Openingstijden:
jjT M maandagt/m vrijdag van

/£ \ Jl 8.15-17.00 uur.
Zaterdag: (magazijn) van. JLi 9.00-12.00 uur. OWM
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ISSS_ffWJ_P

VOOR WIE TOCH AL I
-/"T_

VAN PLAN WAS I_f^Z_rï I
"QtH___^^i H

OM NA 1 JANUARI 1990 I
i^mm__________i________i___ ____________

EEN NIEUWE AUTO TE KOPEN, I
#oWH__>fjpi I

KAN TOYOTA I
___«M___K_______-I _____^

VERSCHILLENDE REDENEN NOEMEI
«£P_fl-_SV ■

OM NOG DIT JAAR I
EVEN LANGS TE KOMEN I

Een hele goedereden is het prijsverschil met vol- H
gend jaar. Want daar valt dit jaar nog prima met , I
Toyota over te praten. Bovendien is Toyota nu toch in I
kerststemming, dus een gul gebaar zit er deze dagen H
«/./;.< in. fl

Dan komt Toyotahet volgend jaarmet denieuwe fl
adembenemende Celica, de nieuwe geperfectioneerde H
Hi-Ace bestelwagen en een geheel nieuwe lifestyle fl
auto:de4-Runner. DeToyota-dealer kan u daaralvast fl
enige voorinformatie over geven. , fl

Enrfa« zi/n er nogredenen op te noemen zoals de fl
nieuwe 3 jaargarantie,dealom geprezenbetrouwbaar- I
heid.... öf'zelfs hetkopjekoffie. Hoe dan ook, u bent zelfs fl
zonder reden van harte welkom. fl

_^ -_ IMPORTEUR: LOUWMAN-PAROUIBV . STEURWEGB. 4941 VS RAAMSDONKSVEER. TEL 01621 «5900 ALlf TOYOTA'S HEBBEN 3 JAAR GARANTIE EN 6 JAAR CARROSSERIE TrtVftTA I&RPN BUI__■____■_. GARANTIE CONFORM ONZE BEPALINGEN VRAAG UW DEALER/AGENT. PRIJZEN INCLBTW. EXCL AfLEVERINGSKOSTEN WIJZIGINGEN INPRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN IVI VIW JfU\UHJ**f■

HEYTHUYSEN -AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTS B.V. -Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728.OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -ProvincialewegZ^iß
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Actie 'Een bos
voor de toekomst'
nog tot voorjaar
Van onze verslaggever

ARCEN - De actie 'Een bos
voor de toekomst' is verlengd
tot mei volgend jaar.Het is een
initiatief van het Limburgs
Landschap, het Brabants
Landschap en de Milieufede-
raties uit beide provincies. De
vier organisaties vragen hulp
bij het aanplanten van een
nieuw bos in de Peelregio.
Daar is de leefomgeving van
mens, plant en dier ver aange-
tast door o.a. een te grote hoe-
veelheid ammoniak.

De toenmalige minister Nijpels gaf
in april van dit jaar het startsein
voor 'Een bos in de toekomst' en de

actie zou deze maand worden afge-
rond. Er was gerekend op een mini-
mum aantal van 7000 bomen. Na
een trage start zijn nu al ruim 8000
bomen 'aangekocht. De vier organi-
saties hebben de termijn verlengd
tot in het voorjaar omdat op enkele
scholen nog acties lopen. Men ver-
wacht na afloop 10.000 bomen te
kunnen aanplanten.

Het bos wordt aangelegd in een ge-
meente uit de Peelregio die het
meest voortvarend of creatief te
werk gaat bij de vermindering van
de ammoniak. Wie mee wil doen
kan per boom ’ 5 overmaken op gi-
ronummer 1012700 ten name van de
actie 'Een bos voor de toekomst' in
Tilburg. Voor meer informatie kunt
U terecht bij het Limburgs Lnd-
schap (tel. 04703-1840) of bij de Mi-
lieufederatie Limburg (tel. 04407-
-2578).

De Stichting Limburgs Landschap
ontving deze week een cheque van
30.000 gulden voor de aankoop van
gronden rond het Schaapsbroek in
Het Zwart Water bij Venlo en voor
de restauratie van een holle weg bij
Bemelen. Van het resterende geld
worden schapen gekocht voor het
beheer van hëideterreinen in het
noorden van de provincie.

Cheque
De cheque is afkomstig van de
Spaarbank Limburg en de Pancra-
tiusbank. Beide banken hadden een
spaaractie onder hun cliënten opge-
zet die 15.000 gulden opleverde. Dat
bedrag is daarna door de spaarban-
ken verdubbeld.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De projectgroep
Jongeren van de Nederlandse
Vereniging van Blinden en
Slechtzienden (NVBS) organi-
seert begin volgend jaareen jon-
gerenweekend met als titel 'Vi-
sueel gehandicapt zijn is een
'vak'!'. Dit weekend, van vrijdag-
avond 12 tot en met zondagmid-
dag 14 januari, is vooral bestemd
voor blinde en slechtziende jon-
geren tussen 16 en 25 jaar en
wordt gehouden in het vor-
mingscentrum 'deKeyenberg' te
Renkum.

De organisatoren, zelf blind of
slechtziend, laten met klem we-

Weekend voor
slechtziende en
blinde jongeren
ten dat het beslist niet in hun be-
doeling ligt dat er dagenlang
zwaarwichtig wordt gediscus-
sieerd. Naast gesprekken onder
elkaar over zaken als school,
werk, zelfstandig wonen, vrien-
den en vriendinnen, komen er
gasten die over hun eigen erva-
ringen vertellen. De project-
groep heeft ook een aantal men-
sen van de modevakschool in
Arnhem uitgenodigd, die alge-

mene tips over kleding geven
voor zowel jongens als meisjes.
Na make-updemonstraties door
enkele vigagistes vindt er
's avonds een disco plaats voor
deelnemers, begeleiders en gas-
ten. Tevens houdt een fysiothe-
rapeute een spreekbeurt over
houding en beweging, gevolgd
door een aantal oefeningen met
en zonder muziek.
Het weekend, kosten f25 (maal-
tijden, overnachtingen en reis-
kosten openbaar vervoer inbe-
grepen), wordt na een korte eva-
luatie besloten. Voor aanmeldin-
gen of meer informatie: Bert Glo-
rie (overdag: -.02206-1971) of
mevrouw R. Jansen (S 04754-
-82839).

Fiscus mag langer navorderen
HEERLEN - De Nederlandse fiscus
krijgt de mogelijkheid om geduren-
de twaalf jaarte weinig betaalde be-
lasting over buitenlandse bezittin-
gen van Nederlandse belasting-
plichtigen na te vorderen. De huidi-
ge termijn van vijfjaar om verzwe-
gen inkomsten aan te pakken is te
kort.
Dat blijkt uit het wetsvoorstel tot

verlenging van de navorderingster-
mijn voor vermogens- en inkomens-
bestanddelen in het buitenland, dat
door staatssecretaris Van Amels-
voort van financiën bij de Tweede
Kamer is ingediend. De navorde.
ringstermijn van twaalf jaar strekt
zich bovendien uit tot inkomsten
uit deze bezittingen, waaronder
winsten.

Met dit wetsvoorstel geeft Van
Amelsvoort uitvoering aan een mo-
tie van de kamerleden Reitsma
(CDA) en De Grave (VVD), die zelfs
een onbeperkte termijn voorstel-
den. Dat botst echter met de rechts-
zekerheid voor de burger en komt
bovendien in andere landen niet
voor.

Het ontbreekt de fiscus aan goede
controlemiddelen in het buitenland
om met een termijn van vijfjaar suc-
ces te kunnen boeken. Als er na vier
jaarvermoedens rijzen dat er belas-
ting is ontdoken, is een termijn van
vijfjaar te kort.

De opsporing fraude is niet eenvou-
dig. In landen met een bankgeheim
als bijvoorbeeldLuxemburg zijn de
kansen aanmerkelijk kleiner dan in
landen waarmee ons land een belas-
tingverdrag heeft, waarin sprake is
van uitwisseling van informatie.

Promotie op
beschadigde

spieren
MAASTRICHT - Ir Frank
Binkhorst is aan de Rijksum v J
teit Limburg gepromoveerd o9Jk
proefschift over de doorbloed
mogelijkheden van overmatie
bruikte spieren. Jjl
Overmatig sporten kan leiden l qt
kale beschadiging van spieren j,
der extreme omstandigheden
dat zelfs de doodtot gevolg hep i
Omdat de beschadigingen a3 t
spier lijken op beschadiging^
optreden bij een tekort aan "^'zoals dat ook te zien is bij een ( Jinfarct, heeft de promovendi* j |
derzocht of wat er gebeurt n>:
doorbloeding in een overmatig l
bruikte spier. A
Onderzoek met ratten die °"0 jrf
loopband gerend hadden, t°
aan dat spieren kunnen zwell^ J
gevolge van het hardlopen e \fAeindelijk beschadigd kunnenr #
De lokale bloedvoorziening v

0A
beschadigde spiergebieden jJ
zelfs beter dan voorheen, wa^0p<t, het herstelproces snel kan ver'j»
Na een week is de spier gew^"; volkomen hersteld, zo heeft °zoek uitgewezen.



"De heer Simons, secretaris van de Kamer vanKoophandel in
Heerlen, rechts, reikt het getuigschrift uit aan een cursist.

Foto: MARCEL VAN HOORN

De rechtbank doet over veertien da-
gen uitspraak.

B.'s raadsman mr. Van Stigt wees er
op dat zijn cliënt al een navordering
van de fiscus heeft gehad van 60.000
gulden. Volgens hem betreurt B.
het gebeurde, maar de raadsman
vond tevens dat de fiscus het ver-
zwijgen van rente-inkomsten min of
meer oogluikend heeft toegestaan
omdat controle niet mogelijkbleek.
Pas sedert 1987 moeten de banken
opgave doen van rente-inkomsten
van hun klanten.

Informatiebrei leidt tot 'Euromoeheid'
Ondernemers overvoerd met berichten over '1992'

[ Van onze verslaggever
i

STRICHT - Een 29-jarige
""g uit Heerlen is gisteren ver-bid tot gevangenisstraffen van
en drie jaar. De rechtbank

1 bewezen dat de eerste ver-
* met de regelmaat van deheroïne verhandelde tussen
11986 en april 1989. De veroor-e die een jaar langer de cel in

' "Vas ook een half jaar eerdernen met de drughandel. Die
intreerde zich rond het station
«rien.
■Veroordeelden krijgen overi-
["ün door de polftie inbeslagge-
-1(1 spaarbankboekjes retour,

achtte niet bewezene daar op gestorteriante bedra-Van 165.000 en 185.000 Antil-
** guldens afkomstig waren uitePleegde misdrijf.

handeling van dezaak is enke-en uitgesteld. Aanleiding was
erklaring van een anonieme

*e die in het nadeel van de ver-
*n zou zijn. Van hogerhand is
I enkele weken geleden be-J dat verklaringen van anonie-
f*-uigen niet meer mogen gel-
p bewijsmateriaal in een straf-

In april van dit jaar werd in deze
zaak de Rabobank veroordeeld tot
een geldboete van 50.000 gulden. De
ex-direkteur kreeg een boete van
vijftien mille aan zijn broek en de
adjunct-direkteur twaalf mille. De
eisen lagen veel hoger. Tegen de Ra-
bobank werd een boete van zes ton
geëist indertijd. Volgens mr. Van
den Hark heeft de Roermondse
bank in enkele jaren tijd op ge-
noemde wijze meer dan 28 miljoen
gulden naar Zwitserland doorge-
sluisd.

veelingbroers wee en drie jaarcel in

officier van justitie mrL. Urn-
*as dat veertien dagen gele-
J-J de daadwerkelijke behande-
J*o de zaak niet zon punt. Hij'e de verklaring zonder veel

van tafel, aangezien de an-(oiet-anonieme) verklaringen,
"°ltaps, observaties en huis-
den voor hem voldoende aan-
?S Waren om de bewijslast te-
* twee broers aan te brengen.

*chtbank is, gezien de uit-
*"> datzelfde van oordeel ge-

Van onze redactie economie
HEERLEN - „Ondernemers zijn zo overvoerd metvaak tegen-
strijdige berichten over de komende interne markt, dat er eer-
der sprake is van Euro-moeheid dan Euro-optimisme." Dat zei
de secretaris van de Kamer van Koophandel N. Simons giste-
ren in Heerlen bij de uitreiking van getuigschriften aan cursis-
ten van de opleiding 'Europa 1992.indhoven Airportkrijgt mogelijkchtvrachtcentrum

öHOVEN-Het regionale vlieg-
.Eindhoven Airport lijkt zich
J 8 meer op te werpen als een

voor Maastricht Airport.

yjjegveld krijgt mogelijk de be-
ding over een groot lucht-
""centrum.
"estuur van het schap dat het
""rieterrein bij het vliegveld be-
" neemt daarover begin volgendeen, beslissing.

Hij wees verder op het gevaar dat de
interne markt nog teveel als een ab-
stract geheel wordt ervaren. En dat
is nou net waar de ondernemers in
het midden- en kleinbedrijf een he-
kel aan hebben. De ’ 10 miljoen die
het ministerievan Economische Za-
ken heeft uitgetrokken om bedrij-
ven over Europa voor te lichten is
inmiddels geheel opgesoupeerd,
terwijl nagenoeg alle voorlichtingsi-
nitiatieven een zachte dood zijn ge-
storven. Ondernemers merken op
dit ogenblik nog maar weinig van
het vrije Europa in wording. Terwijl
ze een ongestructureerde brei aan
informatie over zich heenkrijgen,
wachten ze geduldig op wat er al
dan niet komen gaat.

Waan se styling
%ers vakmanschap

horloges

11^, J2| Exclusievei^____t I sieraden
I Dautzenbergstr. 24

__4 I HeerlenIJerteiis mhiws

Het ontbrak het bedrijfsleven vol-
gens Simons tot nogtoe aan mensen
die in staat zijn die informatie te
structureren en te vertalen naar be-
leid. Daar kwam gisteren een eind
aan met de uitreiking van een ge-
tuigschrift aan 23 jonge academici
en HBO'ers. De jongelui zijn de af-
gelopen maanden vertrouwd ge-
maakt met de ontwikkelingen in de
interne markt en ze hebben les ge-
kregen in marketing, export, kwali-
teitszorg en rapportagetechniek.
Een groot deel heeft inmiddels als
'Europa-kenner' een baan gevonden
bij bedrijven in de regio.

Hij stond ook stil bij de moeilijkver-
vulbare vacatures, duizend in getal
in deze provincie. „Verkeerde oplei-
dingskeuzes hebben gevolgen voor
de arbeidsmarkt. Een aanbod waar-
voor geen werk is en werk waarvoor
geen aanbod is, wekt vaak ergernis.
Dit roept de vraag op naar de recht-
matigheid van de keuze-vrijheid.
Het tornen aan deze vrijheden is
nogal riskant en hoeft mijns inziens
niet." Oplossingen liggen volgens
Rulkens zowel op het vlak van ver-
ruiming van het inzicht in aard en
werkomstandigheden van beroe-
pen, als op het vlak van de beloning.

In zijn toespraak ging F. Rulkens,
inspecteur van het Districtsbureau
voor de Arbeidsvoorziening Lim-
burg, dieper in op de vraag- en aan-
bodverhoudingen op de arbeids-
markt in Limburg. Om langdurige
werkloosheid te bestrijden zal in
1990 voor ruim 30 miljoen aan maat-
regelen ingezet worden in de pro-
vincie. Rulkens verwacht dat daar-
mee ongeveer 3200 personen wor-
den bereikt.

De opleiding tot Europa-deskundi-
genverliep niet zonder slag of stoot.
Het bleek dat bedrijfsverenigingen
er nogal uiteenlopende beleidsvi-
sies op na houden. De ene cursist
mocht wel, de andere niet met be-
houd van uitkering de opleiding
volgen.

Zwaarverslaafde vraagt rechter om begrip

Overvaller had per
dag tien gram nodig

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Een 25-jarige Sit-
tardenaar is jarenlang afhankelijk
geweest van tien gram heroïne per
dag. De kosten die daarmee ge-
moeid gingen, bedroegen dagelijks
minstens 1.500 gulden. Hij verklaar-
de dat gisterenvoor de Maastrichtse
rechtbank toen hij zich daar moest
verantwoorden voor een overval die
hij midden september in Sittard
had gepleegd. Hij vroeg de rechter
om begrip voor zijn situatie. De Sit-
tardenaar had de overval gepland
aangezien de man die hem de drugs
verkocht nu eindelijk eens geld wil-
de zien. Volgens de verdachte be-
droeg zijn schuld ongeveer 30.000
gulden.Als hij niet snelzou betalen,
zo was hem te verstaan gegeven,
dan zou de handelaar er wel voor
zorgen dat er 'iets met mijn familie
zou gebeuren.

Nadat hij van een vriend een Uzi en
een defect gasalarm-pistool had ge-
kregen, haastte hij zich even voor
sluitingstijd op 13 september naar
de Spar-supermarkt in Sittard.
Hij trok een bivakmuts over zijn
hoofd, nam de Uzi in de aanslag en
stapte de winkelbinnen. Buiten had
hij nog tegen een voorbijgangster
geroepen dat ze ook de zaak binnen
moest gaan. „Ik was bang dat ze an-
ders alarm zou slaan", zei de verach-
te gisteren.
Eenmaal binnen liep hij naar de
kassa om daar het geld weg te halen.
Toen bleek dat daar slechts wat wis-
selgeld in zat, liep hij naar het post-

kantoortje dat in dezelfde winkel is
gevestigd. Maar daar had de filiaal-
houder van de Spar al enkele minu-
ten eerder alarm geslagen, toen die
de overvaller buiten had gezien.Zo-
wel de filiaalhouder en een werk-
neemster alsmede de postkantoor-
houder hadden het hazepad geko-
zen door via de achterdeur de win-
kel te verlaten. In het voorbijgaan
wist de filiaalhouder nog het 'stil
alarm' in werking te stellen.
Toen de overvaller duidelijk werd
dat er in de zaak bijna niets te halen
viel, verliet hij de winkel, nadat hij
nog snel wat kleingeld uit de kassa
"had gehaald. Volgens de officier van
justitie - en ook getuigen verklaar-
den dat - liep hij buiten weer de fi-
liaalhouder tegen het lijfen bedreig-
de hij deze door te roepen dat hij

hem geld moest geven. Maar met-
een daarna werd de overvaller door
twee bezoekers van een tegenover-
liggende friture overmeesterd.

Leed
In zijn eis hield officier van justitie
mr Kolkert er rekening mee dat de
verdachte nogal wat leed had berok-
kend en voor nogal wat angst in de
wijk had gezorgd. De verdachte was
al vanaf de zesde klas van de lagere
school verslaafd aan harddrugs.
Maar volgens de officier van justitie
hebben de 'slachtoffers' die hij ge-
maakt had daar geen boodschap
aan.
De rechtbank doet op 3 januari uit-
spraak.

Werkverband'
op zoek naar
medewerkers

HEERLEN - Het Interkerkelijk
Werkverband voor de Recreatie
(IWR) zoekt voor de zomer van 1990
nog plusminus 75 vrijwillige mede-
werkers/sters die bereid zijn in hun
vakantie een paar weken rekreatie-
werk te verrichten op campings in
de Duitse Bondsrepubliek en aan

het Gardameer in Italië.
Met name wordt gezocht naar ge-
motiveerde jonge mensen in de leef-
tijd vanaf 18 jaar die vanuit hun
Christen-zijn hun medewerking
willen verlenen aan het organiseren
van camping-kerkdiensten, sport-
en spelaktiviteiten, gesprekken en
dergelijke. Op 3 maart wordt in
Amersfoort een voorbereidingsdag
georganiseerd.

Voor aanmeldingen en nadere in-
lichtingen kan men contact opne-
men met coördinatrice van 'Kirche
Uterwegs in Nederland' mevrouw
F. de Witt-Jansen, Terberghorst 5,
3833 WN-Leusden S 033-941649.

Van onze verslaggever

j^LEN - Uit protest tegen een
?ende overplaatsing naar Lei-
hebben rond 100van de 120 me-
ff'-ers van ne- Algemeen Bur-
.-* Pensioenfonds in Diemen
/en om tien uur het werk neer-
'|d. Dat heeft woordvoerder P.
<polanen Petel van het actieco-; 'I Diemen meegedeeld.
.-"Vergrote deel van de werkne-
van de ABP-vestiging, belast

Stakersproberen Tweede Kamer te beïnvloeden

ABP'ers protesteren tegen overplaatsing
met de uitkeringen aan oorlogs-
slachtoffers, werkten gisteren de
hele dag niet. Hun protest richt zich
tegen de samenvoeging van de
ABP-afdelingen Diemen en Zoeter-
meer in een nieuwe rijksdienst, die
de minister van welzijn, volksge-
zondheid en cultuur (WVC) midden
volgend jaar in Leiden wil oprich-
ten.
Terwijl ongeveer twintig ABP-ers
hun dagelijkse werkzaamheden

normaal verrichtten, kregen de 'sta-
kers' gistermorgen te horen dat hun
wilde actie mogelijke gevolgen aan-
gaande hun salariëring tot gevolg
zou kunnen hebben. „Want wie niet
werkt, hoeft daar ook niet voor be-
taald te worden", aldus onze woprd-
voerder.
Deze nieuwe dienst moet voortaan
de uitvoering van de Wet Uitkering
Vervolgingsslachtoffers (WUV) re-
gelen. De TweedeKamer behandelt
het voorstel vandaag.
Over de verhuizing naar Leiden is
nauwelijks overleg geweest met het
ABP-personeel in Diemen.
De ambtenarenbondAbvaKabo on-
dersteunt formeel de werkonder-
breking van het ABP-personeel
niet, maar kan zich goed voorstellen
dat de 100 werknemers deze 'spon-
tane' actie voeren, deelde regiobe-
stuurder P. Marijnnussen mee.

Zinkend
schip in

haven Stein
Van onze verslaggever

STEIN - De brandweer van Stem
heeft dinsdagavond weten te voor-
komen dateen schip van een rederij
uit het Franse Nancy ten onder zou
gaan in de haven. Vermoedelijk
door verkeerd laden kwam het te-
gen middernacht scheef te liggen en
liep de machinekamer vol met wa-
ter. Daardoor begon het vaartuig te
zinken. Door kordaat optreden van
de Steinder brandweer kon dat
voorkomen worden. Niet alleen de
machinekamer werd leeggepompt,
maar tevens werd met behulp van
een kraan de lading weggehaald.
Gisteren moest het schip naar de
werf, waar de aanzienlijke schade
aan de motoren werd hersteld.
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Roermondse bank gebruikte valse namen

Forse boete geëist in
nasleep Rabo-fraude

men en hebben samen iets onregu-
liers gedaan. Men wist bovendien
dat men valse namen gebruikte. B.
hoeft zelf geen stukken te hebben
opgemaakt, maar hij wist wel dat
het gebeurde. Dat is valsheid in ge-
schrifte", beweerde de officier van
justitie.

zwegen waardoor de fiscus ruim
zestig mille zou hebben misgelopen
aan inkomsten- en vermogensbelas-
ting.
De zaak is een nasleep van de ge-
ruchtmakende affaire rondom de
Roermondse Rabo-bank eerder dit
jaar. Employés zouden buiten de
normale bankzaken om vermogen-
de cliënten geadviseerd hebben hun
geld in Zwitserland onder te bren-
gen. Dit werd gedaan onder een val-
se naam. Meestal werd daarvoor de
plaatsnaam van de cliënt gebruikt.

In het geval van de heer B. Was dat
Leek, een dorp dat tot de gemeente
Zevenhuizen behoort. „Hij ging de
bank in als mijnheer B. en kwam er
uit als mijnheer Leek", zei mr. Van
den Hark. Om te controleren of het
wel snor zat ging B. een paar keer
naar Genève. Soms nam hij wat geld
op voor vakantie ofverbouwing van
het huis.
De oud-direkteur van een Ameri-
kaans bedrijf in Nederland besefte
dat hij fout was geweest maar maak-
te ook duidelijk dat de Rabobank in
Roermond het hem wel heel gemak-
kelijk had gemaakt. Hij hoefde geen
formulier in te vullen of ergens een
handtekening onder te zetten. De
bank zorgde voor alles.
„Hij ontkent dat hij het samen met
de bankmedewerkers heeft gedaan.
Maar ik denk daar toch anders over.
Beide partijen zijn tot elkaar geko-

Grootscheepse
sanering in

Boeholt
BOCHOLT - De terreinen van
oude arsenicumfabriek in het
grensdorp Boeholt (B-L) bij
Weert worden gesaneerd. De
Vlaamse regering heeft daarvoor
het licht op groen gezet.

De fabrieksterreinen zijn aange-
duid als 'black point' omdat de
bodem op veel plaatsen tot zes
procent arsenicum bevat. Ook
zijn er zware metalen als lood,
koper en kobalt gevonden.

In een eerste fase, die bijna 10
miljoen gulden gaat kosten, wor-
den de gebouwen gesloopt.
Daarna wordt de bodem ondoor-
dringbaar gemaakt. Het is de eer-
ste keer dat in België een derge-
lijk grootschalig saneringswerk
wordt uitgevoerd.

ROERMOND - Officier van justitie
mr J. van den Hark eiste voor de
Roermondse rechtbank een geld-
boete van 60.000 gulden en twee
maanden gevangenisstraf voor-
waardelijk tegen de 56-jarige C. B.
uit Zevenhuizen in Friesland.

De man zou valsheid in geschrifte
hebben gepleegd. Volgens mr Van
den Hark had B. via de Rabo-bank
Roermond in de jaren '81 tot en met
'86 onder een valse naam bijna een
kwart miljoen gulden naar een
Zwitserse bankrekening gesluisd.
De rente-inkomsten werden ver-

Limburgs dagblad provincie

Ravage
op A-2

" Een gekantelde vracht-
auto, geladen met fris-
drank, is gistermiddag in
het spitsuur gekanteld op
de oprit van de A-2 nabij
het Napoleonsviaduct in
Grathem. De Heerlense
chauffeur raakte licht ge-
wond. De combinatie ver-
sperde een rijbaan, waar-
door het verkeer richting
zuiden enkele uren vertra-
ging ondervond. De vracht-
auto kon weer op de wielen
worden gezet met behulp
van een takelwagen.

Foto:JAN PAUL KUIT
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Kontakten/Klubs

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

Verena
Ster v.d. Pin-Up. Nu privé van ma. t/m dond. van 17.00-

-24.00 uur, vrijd. v. 11.QO-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

Homobox 06-320.325.50
WILDVREEMDE JONGENS DOEN 'T MET ELKAAR

50 et p/m

Privéhuis Michelle
Te be or not to beü!

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

Club Pin Up
Excl. service, geop. van ma. Tm vrijd. v. 19.00uur.t m 01.00

uur. Pr. Hendrikln. 312, tel. 045-272929.

Splinternieuw
Privéhuis de Olifant, spotgoedkoop, nieuwe prijzen,

sportmassage. Relax-SM en erotisch knippen. Tevens
meisjes gevr. info tel. 04490-56134. Rijksweg-Zuid 105,

Geleen.

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 cm.
Bel de ondeugendste

Lolbox
voor gezellige
afspraakjes!

06-320.330.04 - 50 et pm

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

06-Sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug

06-320.320.08
LIVE-LIVE-LIVE

Sex relax box
praat mee over sex

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

S.M. Box
06-320.330.70

Talk. prod. 50 et p/m

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

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

Sex-Box
06-320.325.06

Mooiste meisje
50 et p/m 06-

-320.320.50
Sexlijn 10

EVELIENTJE DURFT!

320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

50 et p/m

045-326191
Escortservice. All-in.

Love
wenst u prettige feestdagen

en gezond 1990.
Geop. 12.00-01.00 uur

(zon- en feestdg. gesloten).
Voor gehele dag onbeperkt

relaxen met 8 erotische
modellen ’ 200,- all-in met

gratis feestchampagne.
Balth. Floriszstr. 37 HS,
020-762176 Amsterdam

(Gastvrouw gevr. ’ 1.000,-- p.w.)

Top S&M
meesteressegenot 50cm 06

320.331.13

Rijpe
buurvrouw
heet in aktie! 50 cpm 06

320.331.23

Topsex
De lekkerste! 50 cpm 06

320.325.25
bern.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

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

Sexy meisjes
Bij Madame Butterfly.

Geopend v.a. 14.00 uur.
Hommert 24 Vaesrade.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313. Tev. meisje

gevraagd.

Mirjam
06-320.323.63

50 ct.p.m.
Een jongen die van bondage

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

Homo
06-320.326.91 (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)

Peggy Privé
Ma. - vr. 11 tot 19u.

04490-74393.
Tev. meisjes gevr.

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 die plots iets willen...

06-320.326.90 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
pornobox

onbeschaamd, maar
wel...eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m
De Pornobox

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... 2e 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

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

in Rosie Dec. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33

100% discreet door
Codesysteem.

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
Het léven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40 plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m.

06-meisjes
privé

Neem 'ns een kijkje achter
de schermen! 50 et p/m 06-

-320.321.02

Privéhuis
zoekt dringend meisjes. Tel.

04490-56134. Rijksweg-
Zuid 105, Geleen

Chick
Contactlijn

Kijk in 't blad naar de
contactadvertenties om te
zien naar wie je luistert!

50 et p/m 06-

-320.330.63
Live verteld! 50 et p/m 06-

-320.323.16
Sex'o'foon
Automatiek

Luister goed: de meisjes
bieden je 'n ruime keuze!

Geef antwoord met je
telefoon! Probeer het eens!

50 et p/m 06-

-320.320.11
Sex'o'foon

De heetste lijn! 50 et p m 06-

-320.320.01
Club 2000

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

Nrd. 22, Geleen.

Homofoon
Stoute jongens!50 cpm 06-

-320.321.12
Sex op de set! 50 et p/m. 06

320.323.15
Meisjes
vertellen

luister stiekem!
50 et p/m. 06

320.321.25
Vrouwen
bellen zelf

Vrouwen onder elkaar!
50 et p/m 06-

-320.321.25
Privé Yvonne

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

045-425100
Griezelig lekker! 50 cpm 06-

-320.321.77
50 et p/m 06-

-320.322.00
* NIEUW *

Candy
Wat pornomodellen

meemaken!
06-320.360.69

Candy Contact
Partnerruil-advertenties:

zie ze in Candy, hoor ze via
06-320.330.53

50 et p/m

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.
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
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 et 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 et p/m

Tippellijn
voor jonge meisjes?

06-320.330.66 - 50 et p/m

Flirt-cafe:
Meiden versieren!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Natasja doet het met

3 mannen
Keukensex

06-320.327.77 - 50 Ct p/m
Meisjes spelen met elkaar
06-320.328.88

50 et p/m

Liefdeslijn
de box voor mooie meiden
06-320.329.99 - 50 et p/m

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in pri-
vé-adressen. 043-635264.

’5O,- all-in
Katja, Brigit en Stella

Tel. 045-423608

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

Tel. 04490-48448.

De Jachthut
Haanrade-K'rade. Grensstr.

23. Elke, Regina, Lydia,
Heike, Areane, Arme.

Ma.-zo. v. 20-04 u. 045-
-463943. 24, 25 en 31-12

gesloten!!

Joyce
Privé en Escort ma.-zat. va.
11-24 u. met 3 sexy meisjes
045-411766. Tev. meisjes

gevr.
Nieuwe meisjes
verwelkomen U

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

Westtel. 045-412762

Nieuw
Marianne, Christine,

Angelique, Elly, Gaby
"Cinderella". Oude Rijksweg

Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.

Gezellige
dames

charmant, discreet,
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Bel nu
Privé en escort van 12 tot 23

uur van ma. tot zat.,
045-422685/045-413887.

Sabrina Privé
043-619435.

Natacha-Lilij
af 10 uur ook zat. en zond.
Meisje gevr. 045-721759.

Anita
privé met escort. Ook zater-

dags, tel. 045-352543

Kachels/Verwarming
Nieuw en gereviseerd gas,
kolen, houtkachels. De KA-
CHELSMIT de beste en de
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te koop gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
bijzetkachels en gasfornui-
zen. Met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond. E.
Meesters, Brusselsestr. 129
B, Maastricht. 043-210540. '

Te koop KOLEN antraciet,
nootjes 3, ’ 18,- p. 35 kilo.
Tel. 045-455636.

Foto/Film
fë kööp VERGROTER
(Durst 601) met Componon
80 mm, Nikkor 50 mm obj.
en grooth. Tev. div. Doka-
accessoires. 045-314959.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kunst en Antiek
Te k. Limburgs en Keuls
AARDEWERK, grote voor-
raad. De Oliemolen Heerlen.
Tel. 045-717971.
Diverse KLOKKEN en 2 en-
geltje-consoles te koop. Tel.
045-315918.
Grote KERSTSHOW, op
2de kerstdag, dinsdag 26
december v. 10-18 uur. Wim
Scheepers, Panheelderweg
28 en Heerbaan 31, Heel.
Tel. 04747-1593. O.a. meu-
bels, klokken, lampen, klein-
goed enz. 600 m 2show-
ruimte. Tevens zijn wij iede-
re dag geopend v. 9.00-
-18.00 uur.

Antieke KASTEN, vitrines,
buro's, klokken, kachels en
curiosa. Direkt van impor-
teur, uit heel Europa vindt U
in onze 1500 m2showroom.
Wijshoff antiques, Amsten-
raderweg 9, Hoensbroek-
Centrum. Tel. 045-211976.
Geop: dond. vrijd. en zat.
Pracht BAROK bankstel als
nw. mcl. salontafel vpr.

’ 1.975,-. 045-323830.
DIANA heeft 't. Rennemigstr
19, Heerlen. Tel. 045-
-221187
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Uitgaanswegwijzer

Taverne "Zorba de Griek"
Burg. Lemmensstraat 223, Geleen, tel. 04490-43377

Tijdens de kerstdagen
Kerstmenu Kokiniste .

lamsvlees met saus, Griekse rijst, 3 versch. voorgerechten
met 'n glas aperitief Ouzo voor ’ 37,50.

Liefst van te voren reserveren.
Te koop gevraagd

" 'i

Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Te k. gevr. defecte ACCOR-
DEON 045-316939 na
18.00 uur en zat. hele dag.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
POSTZEGELS en munten
van alle landen aan- en ver-
koop. Postzegelhandel Kern
Locht 100A, tel. 045-410911

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling-
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. gevr. SW
WAGEN.keet. Tel. '252807. _^L
Te k. gevr. DEFECTE »„
ren TV's vanaf '81 (■» fc,
vermelden) en def. VI 1

deo's. Tel. 045-72371J;
Te k. gevr. ROI^ t.
LOODSEN, Nisserl I
en direktieketen. tel. «II
15603 of 18368.

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- Handwerkhuis Chantal, Markt 35, Kerkrade
Tel. 045-416979. A. 1

A A A winkel
Sterk in goed vuurwerk.

Bestel voor 25 december
20% meer vuurwerk gratis
Rumpenerstr. 116, Brs.

Opvallend
goedkoop prachtige lederen

jacks vanaf ’ 98,-.
Fa. Lemotex, Laurastr. 28,
Eygelshoven. 045-462000.

WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek heeft een enorme
sortering werkkleding en
schoenen voor hem en voor
haar. Ook voor warmtekle-
ding en laarzen grote kollek-
tie. Grote en kleine maten
geen probleem. Werkkle-
dingshop en Dumpstore
Wijzenbeek, Corneliuslaan
24-26, Heerlen-Heerlerhei-
de. Tel. 045-220769.

Door jonge masseuse.
le ONTSPANNINGS^SAGE m. leuke gespi*
(fris) drankje. Eens gew
u blijft komen. 045-353*!
Moto-Kado, de anders
andere KADO-SHOP! !'
striestr. 21 Kerkrat
045-425001 J
De massage van VE°
QUE is en blijft unieK.
045-228481. _^
Gevr. DANSPARTNëP,
voor zilver, Ift. 30-40 'f \
nr. B-3087 L.D., P°5.
3100, 6401 PP, Heerjg^
Gebit gebroken? H*^HOUT, Akerstr. Nrd. -Hoensbroek. 045-2Z8J
Klaar terwijl U wachf-j
tijdens feestdagen gegE?
Wat VERKOPEN? A-"j
teer via: 045-719966.

~i LimburgsDagblad — I»

jipiccolo*
-___-;-niii-i-ii.-M'iit:i:n__i, -Jl

________________________■___-■ —^^——o——^—,

UITSLAG A-trekking 2e klasse 86e lote»31
F3Sl^5Ï"| Een service vooronze -■_________________________________________________________________________________-»"'*^ 2'S3| Neaerlandsek,anten DM 500.000,- op lotnr. 847434 J 1SöSr-^^rrSr ö^ro.COO..oplotnummersos0 11- 979854 .

trekkingslijStkontakt opmet PM 25.000,- OP lotnummers039865 280925 926221 3DM 10.000,- OP lotnummers013757 034370 102586 151209 197110 358905 419462 512050 575239 __i>^M
744616 798009 849459 884046 913853

DM 5.000,- op lotnummerselnaigend op05202 58238 83829 -\I
Afdeling Klantenservice DM 1.000,- op lotnummerseindigend op 6996 _^\| I
f*o*w llltlP^l l^_r^ DM 750,-op lotnummerseindigend op068 jjjffl■StTHIIXI-Tll _Nl« DM «52,-op lotnummerseindigend op 36 96 (ondervqgrggj|

ro^^^.r0066ca SüddeutscheKlassenlotterj;

Zijn uwoude deuren of keuken niet meer naar uw zin? Dan heeft u tweemogelijk
heden: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alt^natief heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voorde"**-'
snel en zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern. __—----l"

Bel op of bezoek ons! Van Wel BV, Hoekerweg 4, Bunde, tel. 043-647833 Mi

Donderdag 21 december 1989 "22



" Het voormalige woon-
wagencentrum nabij in-
dustrieterrein In de Cra-
mer.

(Archieffoto)

per persoon

Huldiging
huldigde gisteren

jj van haar leden, die al 70 jaar
l.'s van de vakbond. Het is deH. ten Cate, momenteel 88
U' °ie in het bejaardenhuis DeIj. utse in Hoensbroek woont.
|fdßi°°rzitter van de AbvaKabo
"Wng °ostel*Jk Zuid-Lim-
"V't Vaessen en penning-en,. Siegried Hermsdorf zet-Qe jubilaris in het zonnetje.

Geslaagd
bu ac Rijksuniversiteit Lim-
\A in Maastricht slaagde drs
-*r.t Dassen uit Kerkrade als
lora) student voor het post-doc-
t-üh? examen; 'leer van de ac-wn-ants-con.role'.___

bioscopen
HEERLEN
l.|5

al: Ghostbusters 2, dag. 14.30 16.30
-Jr T?n 21 uur. Rivoli: Batman, dag. 14,
4t.-he Abyss, dag. 16.15 en 20.15 uur.

S °3n Dream Team, dag. 15 18.15 en
\: Uur. H5: Theo en Thea en het te-
il j^-asimperium. dag. 14.30 18.45 en
liiif .uur. De Avonden, dag. 18.30en 21
liU-'Uo ook 14 uur. K-9. dag. 18.30en 21
Hj'uo ook 14 uur. Blind Fury, dag.

'■' IR ■? en 2115 uur- De Kassière. dae-Vn!i en 21 uur- Platvoet en zijn. "ujes, wo H en ,5.30 uur.
MAASTRICHT
S i Gh°stbusters 2, ma t/m do 20.30

"' liij eno ev'*' *-ear no evil' ma t/m doloVf
,ur- Junglebook wo 14.30uur. Sea of

\ jmafm do 21 uur. The Abyss, ma
_Va° 2l uur- Cinema-Palace: Theo en
kaa s

,en de ontmaskering van het tenen-
De A'mPenum, dag. 18.30 en 21.15 uur.
loonden, dag. 18.15 en 21.15 uur. De
iHd *re, dag. 21.15 uur. Indiana Jones
"si^f?e_last crusade. da_- 18.15 uur. Lu-
>li_. 5; Blueberry Hill, dag. 20 uur. Vero-
"*S o-TI**' c*aë- 21 uur. Another woman,_ ** uur.

GELEEN
1ur «,Ghostbu_ters 2, vr t/m do 20.30
H.t a'Udio Anders: K-9, vr fm do 20.30

SITTARD
01-1O 1-1- The Abyss, dag. 20.30 uur. In-

""30 nes and tne 'ast crusade, dag.
!»v Uur. Sirkel: Salaam Bombay, doUur._

exposities
HEERLEN
VL UrSse Volkssterrenwacht,
flii,^aPskooiweg 95. Van vuurpijl tot
X '&Schip. Open di t/m vr en zo 13-17
*-ttse envr ook 1930-22 uur. Thermen-
*t| k "J"*! Coriovallumstraat 9. Thermen
\ in de Romijnse Tijd.

'■ open di t/m vr 10-17 uur, za, zo_^a.KStdagen 14"17 uur- Stadsgalerij,
■l^riuisplein 19. De zondeval, installa-

Edwm Janssen. T/m 4/2, open di
Je.j,r' 'l-17 uur, zaenzo 14-17 uur. Wel-

'" Aquarellen van Leny Spanjer enIl *° 13 ïran'*ort- Open dag. 9-21 uur, za ena uur. Galerie de Nor, Geerstraat|| 2ü f van Toine Dekkers. T/m

Ihfef'k alerie Signe, Akerstraat 82a.ITi iVan Frans Budé en Andries Soer.
'tj_ open wo t/m zo 14-17 uur.

HvrSsch°uwburg. Werk van ToonKr s T/m 28/1, open ma t/m vr 10-15

MEERSSEN
est_

"ar, pUrscentrum, Beekstraat 51. WerkNkri Defesche. T/m 19/1, open op
I ' ü u°agen van 9-12.30 uur en van 13.30-

. Regioredactieu°stelijk Zuid-Limburg
Voor klachten
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Onderbanken

" De bibliotheken in Schinveld en
Merkelbeek zijn tussen Kerstmis en
Nieuwjaar gesloten.

Schinveld

Van onze verslaggever

.'-ALS - De grootste fractie van
rT Vaalser gemeenteraad, de
j/ A> gelooft niet meer dat er op

Drielandenpunt een miljoe-n-attractie kan worden gerea-
geerd. Volgens woordvoerder

vja^s Jussen is er niemand te
uden die daar geld in wil ste-

,?rL Nadat een eerste plan voor
.: miljoen gulden onhaalbaar: ,eek, is er ookvoor het nieuwstecc van circa 20 miljoen geen
"rticuliere investeerder te vin-

e PvdA kiest nu voor een nieu-.e koers: 'een project dat invul-
j^ë geeft aan familiegerichte
va§recreatieve attracties die
°°r iedereen betaalbaar zijn en

?een bedreiging vormen voor deat>dschappelijke structuur en

" Weinig investeerders hebben interesse in het attractiepunt in Vaals. (Archieffoto)

terug op wat in de afgelopen ja-
ren is gebeurd en waardoor
Vaals 'een volslagen ander ge-
zicht' heeft gekregen. Met trots
wordt vastgesteld dat de eigen
wethouder, Thijs Jussen, daar
een wezenlijke bijdrage toe heeft
geleverd.

Een stukje uit de lofrede: 'Al die
grote werken zijn uitgevoerd
zonder kredietoverschrijding.
Miljoenen zijn binnengehaald
aan subsidies. De niet al te beste
referenties die Vaals had in het
provinciehuis zijn nu van een
dergelijk gehalte dat in de Maas-
trichtse wandelgangen Vaals als
voorbeeld wordt gesteld.

Hardere voorwaarden wil de
PvdA stellen aan de komst van
een golfbaan. Slechts als een
neutraal bureau tot de conclusie

waarde om en nabij het Drielan-
denpunt.

De PvdA wil ook de rem zetten
op het realiseren van slaapplaat-
sen in Vaals. Na de uitbouw van
het verblijfsvermogen in de laat-
ste jarenis het welletjes, oordeel-
de Hans Jussen in zijn algemene
beschouwing bij de begroting.
Een uitzondering maakt de
PvdA voor aanvaardbare realisa-
tie van beperkt kamperen bij de
boer en kleinschalige verblijfs-
mogelijkheden voor gasten met
een kleine beurs. Ook een moge-
lijk toekomstige uitbreiding van
Bloemendal en de derde cam-
ping stuiten niet opverzet van de
sociaal-democraten.

De PvdA kijkt met tevredenheid
Tevreden komt dat er landschappelijk en

milieutechnisch geen doorslag-
gevende bezwaren zijn, gaan de
sociaal-democraten akkoord.

Tenslotte stelde Hans Jussen
voor om de straatverlichting in
de toekomst drie uur langer, dus
tot 2 uur 's nachts te laten bran-

Advocaat over regionaal woonwagenkamp Heerlen:

den. Dat kan betaald worden met
het hogere bedrag dat aan toeris-
tenbelasting is te verwachten
dan geraamd.

'Ontruiming in feite
gedwongen verhuizing'

HEERLEN- In deAdventstijd wor-
den door veel verenigingen mark-
ten, concerten of speurtochten geor-
ganiseerd. Tot Kerstmis worden al
deze activiteiten in het kort ver-
meld.

" De toneelvereniging St. Donatus
uit Nuth voert op TweedeKerstdag
om 20.00 uur in zaal Griezegrubbe
het blijspel 'Sjnubbélke' op. Entree
’5,-.

" In de Henkhof geeft de toneel-
vereniging Merkelbeek op Tweede
Kerstdag om 20.p0 uur een voorstel-
ling van het Russische stuk 'Mjoes-
sof.

" Van 24 december tot en met 1 ja-
nuari is bij de Lourdesgrot van Hui-
ze Tieder in Merkelbeek een kerst-
stal met echte dieren te zien. Op 24
en 31 december wordt er vanaf 14.30
uur een kerstspel opgevoerd door
kinderen.
"De buurtvereniging Kundesj
Heem heeft op het pleintje Lippe-
straat-Cartilsstraat in Kunrade een
kerststal opgezet. Zaterdag wordt
met feestelijk vertoon het kindje in
de kribbe gelegd. De kerstman
komt voor de jeugdpresentjes bren-
gen.

" De Nederlandse vereniging De
Verzamelaar houdt op Tweede
Kerstdag van 10.00 tot 17.00 uur een
kerstruilbeurs in het HKB-gebouw,
Pater Beatusstraat 3 te Heerlen.

" Het programma van het Grand
Theater Landgraaf aan deKerkberg
4 te Waubach ziet er als volgt uit:
Vandaag geeft het gemengd koor
Don Bosco om 20.00 uur een kerst-
concert. Solistische medewerking
geeft Corrine Romijn. Entree ’7,50.
Morgen om 20.00 uur geven Jan
Kapma, Remy Beckers en het Ko-
perkwintet van Bert Dirks een con-
cert. Entree ’7,50. Van 26 tot en met
29 december zijn er vanaf 14.00 uur
film-of toneelvoorstellingen voor de
jeugd. Entree ’4,-. Een strippen-
kaart voor alle voorstellingen kost
’12,50.

" De drumband van de schutterij^
St. Martinus te Vaesrade brengt in
de kerstnacht op diverse plaatsen
kerstmuziek ten gehore.

" In de St. Pancratiuskerk te Heer-
len wordt zaterdag om 20.00uur een
kerstconcert verzorgd door het
ZOL-koor Heerlen, het Barok-en-
semble van de Heerlense Muziek-
school het dames-ensemble Zingra,
de solisten Jessica Ernst en Hub
Coolen en de organisten Marcel Ko-
nieczny en Jos Crott.
"De Grenslandzangertjes uit
Schinveld verzorgen zaterdag om
14.30 uur een concert bij de ZOL-be-
drijven in Heerlen.

" De leden van de harmonie Een-
dracht brengen in de kerstnacht in
de wijk Schandelen kerstliederen
ten gehore.

" Voor de ouderen van de wijken
Aarveld, Douvenweide en Bekker-
veld wordt zondag en op Tweede
Kerstdag van 14.00 tot 17.00 uur ge-
zellig samenzijn gehouden in Tref-
centrum De Haagdoorn, Ypenburg-
straat 160 in Heerlen.

" Het jeugdkoor De Klimmender
Nachtegalen verzorgt zondag om
14.30 uur een kerstconcert in de
Lückerheidekliniek te Kerkrade.

" Zangvereniging Oranje geeft op
Tweede Kerstdag om 16.00 uur een
kerstconcert in 't Kloeëster te
Schinveld. Medewerking verlenen
De Grenslandzangertjes, ouderen-
koor Levenslust en dameskoor Pro
Musica. Entree gratis.

" De harmonie St. Caecilia uit
Schinveld geeft zaterdag om 20.00
uur een kerstconcert in het vereni-
gingslokaal.

" De buurtvereniging Dorekoel in
Hulsberg houdt op woensdag 27 de-
cember een gezins-kersttocht. Kin-
deren krijgen bij de start een lamp-
ion; grote mensen moeten een zak-
lamp meenemen. Men start tussen
18.45 en 19.30 uur aan het Gemeen-
schaphuis en de kosten zijn ’1,50
per persoon.

" Het mannenkoor Cantus ex Cör-
de bestaat vijfjaar. In dat kader ver-
zorgt dit vocale gezelschap, onder
leiding van dirigent Ton Thissen,
een kerstconcert op Tweede Kerst-
dag in de St. Remigiuskerk te Sim-
pelveld. Het concert begint om
16.00 uur. Entree volwassenen: f
12,50,-.

" Het IVN Oude Landgraaf maakt
op Tweede Kerstdag een middag-
wandeling op de Brunssummerhei-
de. Men vertrekt om 13.15 uur aan
de parkeerplaats bij de Petrus en
Pauluskerk te Schaesberg of om
13.30 uur aan de parkeerplaats,
rechts van de recreatieweg Land-
graaf-Brunssum.

DEN HAAG/HEERLEN —Over de opheffing van het re-
gionale wöonwagencentrum
In de Cramer in Heerlen is
deze week nog een robbertje
'gevochten' bij de Raad van
State, waarbij vooral de prin-
cipiële kant van de zaak aan
de orde kwam. Zo stelde
raadsman mr T. van Osch na-
mens enkele woonwagenbe-
woners dat een gedwongen
verhuizing in strijd is met
het internationale recht. Het
verlies aan contacten en
praktische zaken zoals het
verliezen van een schuurtje
dat niet mag worden ver-
plaatst naar de nieuwe
standplaats, zijn volgens mr
Van Osch zaken die niet
door de beugel kunnen.
Enkele ex-bewoners van het regio-
nale woonwagencentrum In de Cra-
mer in Heerlen hebben dan ook te-
gen de overheid een eis tot schade-
vergoeding ingediend, waarover de
burgerrechter zich moet uitspreken.
Een principe-uitspraakvan de Raad
van State zou in die procedure een
rol kunnen spelen. Toen mr Van
Osch met zoveel woorden zei dat
elke burger vrij is om te wonen waar
hij zelf wil, antwoordde staatsraad
mr. J. de Vries: „Maar je mag toch
ook niet op elke plaats huizen bou-
wen?"
De woordvoerder van de gemeente
Heerlen en dievan het provincie-be-
stuur gingen nauwelijks in op de ju-
ridische kanten van de zaak. Ze we-
zen erop dat de betreffende bewo-
ners ruimschoots de tijd hebben ge-
had om zich te laten inschrijven
voor een standplaats elders in Lim-
burg, Dertig van de 120 bewoners
maakten daar echter geen gebruik
van, waarna hen via het lot een
plaats werd aangewezen. In sommi-
ge gevallen werden ze door de poli-
tie naar de nieuwe plaats gesleept.

Mr van Osch wees ook nog op het
feit dat woonwagenbewoners grote
families vormen die graag bij elkaar
willen staan. Ook dat voornemen
wordt volgens hem door aanleg van
kleine centra gedwarsboomd. Het
oordeel van de Raad van State over
de ontruiming van In de Cramer
wordt waarschijnlijk over enkele
maanden bekend gemaakt.

PvdA gelooft niet meer in miljoenenproject

Geen investeerders
oor Drielandenpunt

" In de Schinskoel zijn van 23 de-
cember tot en met 4 januari geefi ac-
tiviteiten voor de jeugd.

Bingelrade

Fakkeltocht tegen
onverschilligheid

Van onze verslaggever

HEERLEN - De communi-
teit 'Redemptor hommus'
houdt op 22 december voor
Heerlense jongereneen fak-
keloptocht tegen de onver-
schilligheid. De tocht be-
gint om 19.00 uur vanaf het
Homerusplein in Heerlen.
Vervolgens zal de stoet door
het centrum van Heerlen
trekken en eindigen in een
zaal aan Voskuilenweg 82,
Molenberg.

Daar zal dan een zogenoemd" so-
lidariteitsavond gehouden ir-

den. Onder andere zal daar een
tentoonstelling over de concen-
tratiekampen ingericht worden.

Door deze fakkeltocht hoopt de
organisatie jongeren stelling te
laten nemen tegen een egocentri-
sche maatschappij terwijl nog
miljoenen mensen onder de ar-
moedegrens leven.

„Deze maatschappij bedriegt
mensen die haar kritsch accepte-
ren omdat zij het grote probleem
van de zin van het leven in een
wereld vol leed niet oplost",
schrijft de communiteit.

Met de tocht willen de organisa-
toren kerstmis een speciale di-
mensie geven.

Simpelveld

" De basisschool houdt op 23 de-
cember een kerstviering met gebe-
den, muziek en spel door de leerlin-
gen. ledereen is welkom.

" Gymnastiekvereniging 'Keep fit' .
houdt op Tweede Kerstdag vanaf .
10.00 uur een kwajongconcours in ■café 't Heukske.

" In de nacht van 24 op 25 decem- i
ber zal een groep muzikanten van 1
fanfare Eendracht Huls voor de i
40ste maal in successie op tal van '

klein journaal
fflß^H_________-__-__-_--________l
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plaatsen op de Huls en in Simpel-
veld kerstmuziek ten gehore bren-
gen.

Landgraaf

" In verband met Kerstmis is het
inleveren van klein chemisch afval
verplaatst naar woensdag 27- en
donderdag 28 december. Woensdag
staat de chemocar 'smorgens in
Rimburg (tot 10.30 uur) daarna in
Waubach (tot 12.45 uur) in Abdis-
schenbosch de hele dag en vervol-
gens in Nieuwenhagen tussen 14.00
en 16.00 uur.
Donderdag staat de wagen 's mor-
gens in de Kakert, tot 12.15 uur in
Op de Kamp, tot 16.00 uur op de
Schaesbergse markt en laat op de
middag in Schaesberg-Zuid.

Bocholtz

" Tijdens de kerstvakantie is het
instructiebad aan de Groeneboord
te Bocholtz extra voor het publiek
geopend. Vrij zwemmen is er van
woensdag 27 december tot en met

vrijdag 29 december en van dinsdag
2 tot en met vrijdag 5 januari van
13.30-15.00 uur. Ook is men welkom
op de zaterdagen 30 december en 6
januari. Voor volwassenen is er ex-
tra vrij zwemmen op vrijdag 29 de-
cember en 5 januari, telkens van
20.00-21.30 uur.

" Bij de heer Schijen (S 045-
-442665) kunnen buurtverenigingen
of gemengde teams zich nog aan-
melden voor een volleybaltoernooi
in kerstsfeer, dat vrijdagmiddag 29
december van 13.00-18.00 uur in Bo-
choltz wordt gehouden.

Heerlen

" 'Reeën in Nederland' is de titel
van de tentoonstelling die tot 13
maart in het Bezoekerscentrum van
Schrieversheide staat. De expositie
bevat veel speel-elementen voor
jong en oud. Er hoort een film bij,
die ongeveer een uur duurt. In de
kerstvakantie wordt een prijsvraag
gehouden over de tentoonstelling,
de Sterrenwacht en de heide. Deel-
nameformulieren zijn verkrijgbaar

in het Bezoekerscentrum en de
Sterrewacht.

"De Volkssterrenwacht is op
TweedeKerstdag van 13.00 tot 17.00
uur open. De tentoonsteling 'Ruim-
te zien' neemt de belangrijkste
plaats in.

"De kaartclub Ons Genoegen
houdt vanavond om 20.00 uur een
kwajongconcours in de zaal onder
de kerk aan de Mesdagstraat. De
zaal is open om 19.00 uur.

" Het Vrouwenhulpcentrum 'Lan-
ge Lies' begint op vrijdag 12 januari
weer met een groep voor vrouwen
die willen leren beter voor zichzelf
op te komen. Er zijn 15 bijeenkom-
sten, waaraan maximaal 10 vrou-
wen kunnen deelnemen. Voor aan-
melding en informatie: S 722727
op dinsdagochtend of donderdag-
avond.

"De personeelsvereniging 'De
Brug' van de gemeentepolitie Heer-
len houdt op donderdag 18 januari
de jaarlijkseinternationale veldloop
over de Brunssummerheide. Men
kan inschrijven voor het Open Klas-
sement, Senioren, Veteranen 1 (40
tot 50 jaar) Veteranen 2 (50+) en Da-
mes. Leden van de NPSB kunnen
tot dinsdag 9 januari inschrijven.
Voor informatie: H. Wassen,
S 731771 ofB. Collaris, "_. 731863.
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-

-1 gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de. spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
bok 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,

Jin hun gezin of naaste
'.omgeving:

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

even de tijd.

Publikatie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame SJME

DE JAREN NEGENTIG SHOW I
HET is. deze maand feest bij de Fiat dealer. Want daar vindt de jaren 1_.W_..1--_Ht_.IMM luxe uitvoering met een uitgebreid pakket extra's ter waarde van (_Um=> ■
Negentig Show plaats. Een show met schitterende auto's die gemaakt zijn De Tipo, Auto van het jaar 1989, is de enige auto in zn klasse waarvoor u maar f 400,- betaalt. De Panda is er al vanaf f 13.350,- ■
voor de jaren negentig. Een show met interessante financiële attracties. waarvan al het plaatstaal dat met de buitenlucht in aanraking komt is verzinkt. 88-__-_----E!i-----EiWflri^ I

En een show die u kans geeft op een geheel verzorgde winter- Daarom heeft roest geen greep op de Tipo. De C.oma is een auto waarin tijdloos design, ongekend rijcomfort ; ■
sportreis voor 2 personen naar Cervima in de Italiaanse Alpen. Met schone benzine-injectiemotoren (1,4 en 1,6 liter) met ge- en indrukwekkende performance verenigd zijn. Hij heeft een uitgebreide ■

regelde driewegkatalysator of met 1,7 liter diesel en 1,9 liter turbodiesel. standaarduitrusting. En is leverbaar met diverse benzine- en dieselmotoren, ■
De nieuwe Uno is natuurlijk de ster van de Jaren Negentig Show. De Fiat dealer geeft unu een fantastische inruilprijs voor uw huidige auto. waaronder snelle turbo's en de buitengewoon zuinige Diesel i.d. ■

Hij heeft een fraaie lijn. En een uitstekende luchtweerstandscoëfficient: 0,30. En of dat niet genoeg is hebben we een uiterst gunstige financie. De Croma is er al vanaf f 39.100,-. Tijdens de show biedt de I ■
Is comP_act van buiten en ruim van binnen. Is functioneel en veelzijdig. ring voor vin petto. De Tipo is er al vanaf f 24.450,-. dealer u een e^ar^-Og-Jnruilprijs voor uw huidige auto. I
En snel: felle benzine-injectiemotoren liter tot 1,3 liter turbo) met geregelde ___H ■
driewegkatalysator of krachtige 1,7 liter dieselmotor. De nieuwe Uno. U kunt nu al Panda rijden, maar u hoeft 'm pas over 12 maanden Bij elke dealer ligt een kanskaart voor u klaar, waarmee u een I
Wat een liin! Wat een stijl! Wat een auto! Al vanaf f 18.250,-. te betalen*. We gaan er daarbij van uit dat de inruilwaarde van uw verzorgde wintersportreis voor 2 personen naar het Italiaanse Cervinia ■

huidige auto hoog genoeg is om 25% van de catalogusprijs van uw nieuwe kunt winnen. Meer dan ooit is het lonend om nu bij de Fiat dealer langs te ■
:-i„- ji"----f-Ti i'T Sullig M11lmT»----»^__^ Panda t,- betalen. Dit aanbod geldt ook voor de Panda Dance, de speciale gaan, een proefrit te maken en uw geluk te beproeven. tMM"mImË ■

/ jjr / w t f M \ *¥___!§&- ___
/■Jf is \m I ■

jÊk ________M____^S_l iÜ___-£*t_- /ó^6rj '1/ *?■ VB

ü _____________*ii S^^^l ttH _____________________k« \ JHf ü ü^s.
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Fiat. Eén brok temperament. I
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Kerstsurprise!
Hele kollektie schoenen

halve prijs
Voor schoenen: n m c

In schoenen rfrs
SI p. schots k*Lmmmm kinderschoenen

Groenstraat 2-4 Geleen-centrum, voorkant parkeergarage

my _J *^H ____________ _________________

/RUITEWISSER- MOTORCRAFT
BLADEVhouden uwruiten i~^|jg3> ACCU Krachtige energie-
bij elkeneerslag glashelder. rÜ-,. ""___-+'**" bron, betrouwbaar en duurzaam.

Per stel vanaf ' _piïÏÏ*B 43Ah Escort/Taunus/Sierra

27^° 85/
SPATLAPPEN LICHTMETALEN

."i# \ »"ra Verfraaien uw Ford en houden /^^^\\ WIELEN Schitterende RS-
'" [f hem langer schoon. [*W\Vrl||| sportvelgen. Scherp geprijsd.
'"lil .f V, Escort va. '86, voor + achter \-V\^v^^.'; Escort, mc. banden 175/70-13;M_M 51 «l^ 1295/

VERGELIJKONZE AFHAALPRIJZEN!
Originele' Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staatvoor u klaar. Een onverslaanbare combinatie! Staat het

-.n-erdeel dat u wenst niet vermeld' Bel dan op. Of beter nog. kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altijd welkom.

||ï^pip[||j^^B3.____-3-s___SB_!l-OI
N_ /$) Schandelerboord 25, Heerlen,

1-^sSv /// tel. 045 -72 11 52.
»^-"-V_Ws_Sv /&/_tf________ . .yVA_»#_f^ Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van
*^^»-^SCHAESBERGeR WFn 8.1 5"1 7.00 UUr.

\rmi Hl Zaterdag van 9.00-12.00 uur.
i _
ï 00156
>»""*- '°' _____-_____-__-—-___________-———-

SONY J..:.H'l-4
Bang&OlufSen i Audiosystemen

SIEMENS jflCSKUEH SYSIHK

nad] ___«a__Ke~
1 -^

DENON
ONKYOV THOMSQN
LOEWE. BRflun
__JL_-- Maenat

fechnolo^es

A mitsubishi -mi anELECTRIC ■<_____/.

monitoi tx KENWOOD
power cobie

I l^__UMH___L_P-^___!

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol enverkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Tochzijn er nog van
diemensen dievinden dat zij zelfwel zullen
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Jubileumwedstrijd tegen Brazilië schertsvertoning

Oranje verzuipt
in onwennigheid

Mechelen-spelers, lieten van het ge-
louterde Oranje weinig meer over
daneen schim van het elftal dat ver-
leden jaar Europees kampioen
werd. Die veredelde B-selectie,
waarin de debutanten Latuheru,
Berghuis en Sturing ijverig hun
weg zochten, had te weinig inhoud
om de Brazilianen van de wijs te
brengen.

Zeker toen ook 'dragers' als Jan
Wouters en Wim Kieft het moede
hoofd regelmatig bogen. Wouters is
een bijzonder waardevolle, nuttige
kracht in een elftal goede voetbal-
lers. Dat elftal miste hij gisteravond
om zich heen. Wim Kieft moest het
grotendeels doen met Latuheru,
Winter en Berghuis in zijn nabij-
heid. Niet bepaald een omgeving
waarin de van ondersteuning afhan-
kelijke PSV-spits kon uitblinken.

Omdat het team van bondscoach
Sebastioa Lazaroni in de kille win-
derigeKuip ook al weinig inspiratie
vertoonde, was er voor degenen die
zich de moeite hadden getroost
(30.000), niet veel te beleven. Al-
thans niet meer dan de counter na
twee minuten via Kieft en Berghuis
en de schaarbeweging die Latuheru
verderop in het duel demonstreer-
de. Brazilië kwam niet verder dan
een vrije trap van Branco.

Na de hervatting offerde Thijs Li-
bregts het belang van de toeschou-
wer helemaal op aan zijn voorne-
men iedereen binnen de lijnen te
krijgen. In totaal vijf wissels maak-
ten van de jubileumwedstrijd een
ontmoeting die door niemand se-
rieus genomen kan worden. 'Oranje'
had de pot na ruim vijftig minuten

verloren door een prima treffer van
Careca. Wat daarna gebeurde had
voor niemand enige waarde. Niet
voor de spelers die vervolgens
mochten opdraven, want die zijn er
zeker niet bij als de groep compleet
is. En al helemaal niet voor het pu-
bliek.

Koeman
„De spelers kun je niets verwijten",
meende Ronald Koeman. „Je kunt
er maximaal twee inpassen, maar
als jeer vijfof zes in brengt dan is er
amper nog sprake van een elftal.
Het is dan ook bijzonder moeilijk
deze groep te beoordelen, zeker te-
gen deze sterke tegenstander".

Rinus Michels, binnen het bestuur
betaald voetbal van de KNVB be-
last met de portefeuille technische
zaken, is in ieder geval niet van plan
het er bij te laten zitten. Hij zal bin-
nenkort actie ondernemen om een
klucht zoals die zich in de dagen
voorafgaande aan de interland af-
speelde in de toekomst te voorko-
men. Met name de bedankjes van
Van Basten en Rijkaard zijn de
KNVB in het verkeerde keelgat ge-
schoten.

„We zijn", aldus Michels, „puur aan
het lijntje gehouden. Door AC Mi-
lan, dat ons dagenlang negeerde,
maar ook door Van Basten en Rijk-
aard. Je kunt het niet bewijzen,

MECHELEN-Ruud
Krol zal weinig ple-
zier beleven aan de
komende feestda-
gen. Zijn ploeg KV
Mechelen verloor
gisteravond op eigen
veld met 1-3 van Lo-
keren, in de eerste
wedstrijd van de
achtste finales van
het toernooi om de
Belgische voetbalbe-
ker.

Anderlecht deed het
heel wat beter. De
formatie van Aad de
Mos won met 5-1 bij
tweedeklasser Lom-
mei, met Nico Hans-
sen in het doel. St.
Truiden bleef tegen

Sombere
feestdagen
Ruud Krol

Beveren steken op
1-1.
De Hongaar Mesza-
ros had een groot
aandeel in de verras-
sende zege van Lo-
keren op het kwak-
kelende Mechelen,
waarbij internatio-
nal Rutjes zich op-
nieuw op de bank zat
te verbijten. De Hon-
gaarse aanvaller
maakte in de eerste
en in de 46e minuut
belangrijke doelpun-

ten voor zijn ploeg.
Samson nam het
derde doelpunt van
Lokeren voor zijn re-
kening. Met een
schitterend afstand-
schot gaf Erwin Koe-
man in de slotfase
KV Mechelen nog
een sprankje hoop
op het bereiken van
de kwartfinales.

BUITENLANDS
VOETBAL
Schotland, eerste divi-
sie: Hearts - Aberdeen
1-1.

Bekervoetbal België
Achtste finales, eerste
wedstrijd; Lommei - An-
derlecht 1-5, KV Meche-
len - Lokeren 1-3, St.
Truiden - Beveren 1-1.

" maar ze hebben de schijn tegen dal

" ze niet veel voor deze wedstrijd
! voelden. Zoiets kun je op allerlei
i manieren uitspelen. Via declub, via
■ de trainer, noem maar op. Nee, zeg
i ik dan, speel het dan als grote ke-
i reis. Laat het vuile werk niet dooi
■ anderen opknappen, en geef zeil- duidelijkheid. Het is een kwalijke
i zaak. En we zijn van plan hier iets
; tegen te ondernemen. Wat weet ik- nog niet precies, maar dit zal de

KNVB geen tweede keer gebeu-
ren".

Van Rooy hoopt
op nieuwe kans

ANTWERPEN - Frans van Roo.hoopt in 1990 op een nieuwe kan:
van Thijs Libregts in Oranje. D<
middenvelder van FC Antweri
meldde zich zondag af omdat hij eer
liesoperatie niet langer wilde uit
stellen. De ingreep door de Joego
Slavische arts Branco Mesovic, en
kele uren voor het duel Nederland
Brazilië, verliep uitstekend.
Van Rooy toonde zich verbaasc
over de reacties op zijn afzeggen
Krijgt hij eindelijk een kans, meld
hij zich af, waren Libregts en ande
ren onaangenaam verrast. „Ik het
de reacties in de kranten gelezen"
aldus Van Rooy. „Ik vind het eer
kleinzielige bedoening. Ik heb d<
laatste weken met een hoop pijn lo
pen voetballen. Dacht je dat ik hiei
voor mijn plezier lig? Boyendier
heb ik helemaal niet gezegd dat me
dit elftal weinig eer te behalen zot
zrjn. Dat is wel geschreven."

Jeremiasse leidt Giro
SCHIJNDEL - Wim Jeremiasse is
aangewezen als wedstrijdleider en
voorzitter van de internationale jury
in de komende Ronde van Italië, die
van vrijdag 18 mei tot en met woens-
dag 6 juni wordt gehouden. De 50-
-jarige Jeremiasse, die als belasting-
ambtenaar werkzaam is in Den
Bosch, wordt gerekend tot beste
vier internationale wielerscheids-
rechters ter wereld.
Door zijn uitverkiezing is Jeremias-
se de eerste Nederlander, die als
wedstrijdleider in actie komt in de
Giro d'ltalia. Ook tijdens de wereld-
kampioenschappen wielrennen in
Japan in 1990 (eind augustus-begin
september) zal Jeremiasse optreden
als wedstrijdleider en voorzitter van
de internationale jury.
Verschillende keren trad de Neder-
lander in de Ronde van Frankrijk op
als internationaal jurylid. In deTour
de France van 1987 kwam hij echter
in conflict met de organisatie, om-
dat hij er van werd beschuldigd on-
der één hoedje te spelen met de
équipe van Jan Raas. Jeremiasse
werd er van verdacht enkele ren-
ners te hebben behoed voor uitslui-
ting. Hij heeft altijd gezegd boven
deze beschuldigingen te staan.

PSV maakt afspraak overRomario
ROTTERDAM - PSV-manager
Kees Ploegsma en een afvaardiging
van de Braziliaanse voetbalbond
hebben voor de ontmoeting tussen
Nederland en Brazilië een gesprek
gehad over de beschikbaarheid van
Romario de Souza Faria. Zoals be-
kend dient de Braziliaanse interna-
tional zich 42 dagen voor het begin
van de wereldkampioenschappen
in zijn vaderland te vervoegen by de
nationale selectie van bondscoach
Lazaoni.
„We hebben een bijzonder con-
structief onderhoud gehad", aldus
Ploegsma. „Er is afgesproken dat
Romario bij calamiteiten terug zal
keren naar Eindhoven. Concreet
houdt dat in dat webij het bereiken
van de Europa-Cupfinale een be-
roep op hem kunnen doen. Hetzelf-
de geldt voor de landstitel. Ook als
die nog niet zeker is, blijft Romario
bh' PSV".

(ADVERTENTIE)

6' SQUASH
BANEN
in Sportcentrum

_____.ta(__9W_______f
Terweyerweg 29
Heerlen-Noord (Passart)
Info 045-218590

Limburgs Dagblad Maradona: 'Loting WK was vooraf geregeld'
ROME - Diego Maradona heeft
verklaard, dat met de loting voor
de wereldtitelstrijd voetbal is ge-
knoeid. Hij loopt nu de kans dis-
ciplinair gestraft te worden. De
Italiaanse voetbalfederatie ver-
wees de Argentijn gisteren met
zijn klachten naar de Wereld
Voetbal Federatie FIFA.
Maradona, nadat hij op Sardinië
arriveerde voor de interland van

vandaag tegen Italië: „Persoon-
lijk denk ik dat de loting van 9
december vooraf was geregeld.
De groep van Argentinië is de
zwaarste van allemaal. De trek-
king was al gedaan. Dat is mijn
mening, die ik zal blijven uiten."

De Italiaanse bond zei dat van de
uitlatingen van de aanvoerder
van Napoli verslag wordt gedaan

bij de FIFA. Maradona zal zich
moeten verantwoorden voor zijn
gedrag, dat volgens de Italiaanse
bond haaks staat op de sportieve
principes van eerlijkheid en fat-
soen. Argentinië is ingedeeld in
groep B en treft Cameroun, de
Sovjetunie en Roemenië als te-
genstanders.
Maradona's manager Guillermo
Coppola verklaarde tegen het

Italiaanse persbureau ANSA:
„Italië heeft het recht Marado-
na's uitspraken bij de FIFA te
rapporteren. We zullen zien wat
de FIFA doet."
De Italiaanse international Ro-
berto Donadoni, gisteren een van
de tegenstanders van Argentinië:
„Ik ben niet geïnteresseerd in
zijn mening, maar hij moet wel
bewijzen dat de dingen zo zijn

gegaan als hij zegt." Zijn AC Mi-
lan-ploeggenoot Paolo Maldini:
„We zijn gewend aan Maradona.
Hij zegt altijd wat hij denkt, maar
ik denk niet dat in dit geval van
ons verwacht wordt dat we een
antwoord geven." Juventus-
doelman Stefano Tacconi wei-
gerde commentaar. „Ik heb in
het verleden al genoeg met Mara-
dona gediscussieerd."

Latuheru: 'Maar dal shirl zil wel in de tus'

Voetbalbond maakt
zich belachelijk

Van onze verslaggever

tOTTERDAM - Geen Marco van
Jasten. Geen Frank Rijkaard. Geen
.vvd Gullit. Geen Erwin Koeman,
leen Graeme Rutjes. Geen John
Josman. Ronald Koeman één helft,
an Wouters 69 minuten. Vijf wis-
els aan Nederlandse zijde; vier aan
-raziliaanse kant. Ofwel: hoe help
e een jubileumwedstrijd om zeep
n maak je je als voetbalbond vol-
trekt belachelijk?

In ook: Hoe plezierig is het te debu-
eren in een Nederlands elftal dat
leen Nederlands elftal was? De
Arnhemmers Edwa'rd Sturing, Bart
-atuheru en Martin Laamers en de
/olendammer Frank Berghuis viel
lic twijfelachtige eer gisteravond te
leurt. Stuk voor stuk waren ze blij
net hun eerste 'cap', al hadden ze
ich hun eerste optreden in Oranje
vel anders voorgesteld. „Maar het
hirt zit wel in de tas, dat nemen ze

me niet meer af', aldus Latuheru,
die vorig seizoen met Excelsior nog
oud papier verzamelde, maar nu, in-
middels bij Vitesse, ineens tot de
beste voetballers van het land wordt
gerekend.

Latuheru zei te hopen op een nieu-
we kans. „Dat hangt af van mijn
spel bij Vitesse. De bondscoach
heeft me gezegd dat hij me in de ga-
ten houdt. Dat is een stimulans om
straks bij Vitesse op de ingeslagen
weg door te gaan". De rechterspits,
die de negentig minuten vol mocht
maken, stelde „niet echt tevreden"
over zijn spel te zijn. „Maar in een
slecht draaiende ploeg is het na-
tuurlijk ook extra moeilijk goed te
functioneren. Ik ben weinig aan de
bal geweest, veel minder dan ik bij
Vitesse gewend was. Dat vind ik
toch wel teleurstellend".
Ook Frank Berghuis was ontevre-
den over zijn debuut. „Ik merkte

" Bij deze actie slaagt Frank Berghuis erin de bal in Nederlands bezit te houden.

door fred sochacki
-Dat de jubileumwedstrijd geen feest zou wor-

lo' stond bij voorbaat reeds vast. De wijze echter waarop
iv^scoach Thijs Libregts en het Nederlands elftal invulling
5Vp aan dit laatste onderdeel in het jubileumjaar liet een on-- e(--igd gevoel achter bij alles en iedereen in de Kuip. Een

' lyec*er-aaë tegen Brazilië is nog wel te verhapstukken; het
jl dat gisteravond opereerde onder de naam Oranje was al-
J}lr»st representatief en een belediging voor de balkunste-; rs uit Zuid-Amerika.
i;;

jjf Übregts was de eerste dietoe-
Kjj 3* er nauwelijks van een wed-
I. „sPrake was. „Ik moest door
%.. Sgingen te veel invallers en
Wanten opstellen. Dit was geen
ki , "kenteren meer. De debutan-
l '"ebben op deze manier ook
lt| eerlijke kans gekregen. leder-
trirt erzoop in onwennigheid. Wij
".(.J* 1- ons enkel proberen te ver-
■sl. -egen Brazilië dat met een
\t

erzameling topspelers kon
k. Q

ec-en. Zelf initiatief nemen oftj Pde mat leggen zat er niet in.
_

Desinteresse
W. s van er>ige glans voorzien

"> in Worden' bleef niet alleen ste-ger e modder, maar ging vooral
,*s p! n desinteresse bij de spelers.

$H a ngeland in eerste instantie
fl** 1trekkelijk omdat de bonds-
\t *} bang waren dat het feestje
Sm e supporters verstoord kon
SJj n. het alternatief Brazilië

«oor eigen toedoen een flop.

Oranje
zes weken
van huis

'I I?*-*DWIJK - Als NederlandJ.'allé de WK-finale haalt, zijn
"'is ners Prec*es zes weken van

-W'9e tweede fase van devoor-
rij ldlng begint namelijk op 28
*r.„ten de finale is op 8 juli. Li-
JUtif wil van 28 mei tot 6of 7
'enr:?/J n tenten opslaan in Oos-
Vl'e_t °f zwitserland. Daarna
laar8 de Oranje-selectie door
l2jü Palermo, waar op dinsdag

I-tesr. \de eerste wedstrijd wordtweid tegen Egypte.
-1 o
,Q.fe ostenrijk wil Libregts twee
On-ie edstriJden spelen, waar-
in k een officiële interland te-

Hl Carn_) Bastland- Zijn plan de
J,-NpHgne omvat ook een stageW^erland. Deze wordt tussen

"-ei en 23 mei gehouden.
J-etbUitita,at nu al vast dat niet alle
ll«ini nders' aan dit eerste

T r_* amp kunnen deelne-
TOe '*n België eindigt de compe-
bfcsta_fS_op 19 mei- Bovendien
**'lan e -mogelijkheid dat AC! &C». of KV Mechelen zichVo* v°or de fii*ale om de■ Vrif ,up l die op 23 mei|T rc*t gehouden.

Voetbaldwergen als Malta en Cy-
prus trekken een volleKuip als 'het'
om iets gaat. Voor vriendschappe-
lijk voetbal, ook al heet de tegen-
stander Brazilië, loopt het Oranje-le-
gioen niet zo hard van stapel. Het
publiek is dat amper aan te rekenen.
De spelers des te meer. Te vaak
reeds is er tijdens oefenduels met de
pet naar gegooid. Gisteravond ne-
geerde men zelfs alles en iedereen

Nederland - Brazilië 0-1 (0-0). 55. Ca
reca 0-1. Scheidsrechter: Föckler
(BrD). Toeschouwers: 23.000.
Nederland: Van Breukelen (PSV);
Sturing (Vitesse), Koeman (Barcelo-
na, 46. Laamers, Vitesse), Van Tigge-
len (Anderlecht) en Reekers (Bo-
chum); Wouters (Ajax, 69. Blind,
Ajax), Van Aerle (PSV) en Ellerman
(PSV, 21. Winter, Ajax); Latuheru
(Vitesse), Kielt (PSV, 78. Van Loen,
Roda JC) en Berghuis (Volendam,
58. Van 't Schip, Ajax).
Brazilië: Taffarel (Porto Alegre);
Jorginho (Bayer Leverkusen), Al-
dair (Benfica, 46. Julio Cesar, Mont-
pellier), Mozer (Marseille), Blanco
(Porto) en Ricardo Rocha (Sao Pau-
lo); Alemao(Napoli), Dunga (Fioren-
tina, 73. Silas, Sporting) en Valdo
(Benfica); Careca (Napoli, 73. Muller,
Torino) en Romano (PSV, 58. Bebe-
to, Vasco da Gama).

door niet op te komen dagen. De
houding van Marco van Basten en
Frank Rijkaard kan moeilijk anders
vertaald worden. De KNVB-bonzen
waren hoogstpersoonlijk achter de
telexen gekropen om bij Barcelona
en AC Milan een speelverbod voor
Koeman, Van Basten en Rijkaard
ongedaan te maken. De clubs be-
zwekenvoor de argumenten en toen
dat bekend werd, had Frank Rijk-
aard plotseling last van grieperig-
heid en bleek Marco van Basten
'geestelijk en lichamelijk niet in
staat deze wedstrijd te spelen.

Teamarts Frits Kessel getroostte
zich alle moeite om de absentie van
het Milan-duo medisch te verklaren.
Het bleef tijdens de persconferentie
bij een dappere, maar weinig over-
tuigende poging. „Het is begrijpe-
lijk dat een voetballer na zon in-
spanning een fysieke en psychische
terugslag krijgt. De Milanezen heb-
ben twee lange vliegreizen en een
zware wedstrijd met verlenging
achter de rug. Het is jammer dat ze
daarna niet de knop direct kunnen
omdraaien". (Bij de Italiaanse selec-
tie die vandaag aantreedt tegen Ar-
gentinië, waren overigens gisteren
nog geen afmeldingen binnen geko-
men van Milan-spelers, red.).

Afzeggingen
De afzeggingen opgeteld bij het ont-
breken van Ruud Gullit en de KV

vooral dat ik kracht tekort kom.
Daar moet ik hard aan gaan werken.
Ik liep voortdurend van hot naar
her, want op het middenveld kwa-
men wij steeds een mannetje tekort.
Het niveau van de wedstrijd vond ik
vrij hoog liggen; hoger in ieder ge-
val dan ik gewend ben".
Aan een nieuw optreden in het
oranje-shirt durfde Berghuis nau-
welijks te denken. „Maar wie weet?
Er schijnt een lijst van veertig na-
men naar de UEFA te worden ge-
stuurd waar mijn naam ook op voor
komt. Of ik dit een echte kans
vond? Moeilijk... als alle jongenser-
bij zijn heb je meer het idee van een
kans. Ik ben wel goed opgevangen
in de groep en heb een paar prettige
dagen gehad. Na afloop heeft de
bondscoach niks bijzonders tegen
me gezegd. Alleen maar prettige
feestdagen".

Edward Sturing was nog de beste
debutant, al kwam ook hij veel te-

kort. „Je debuteert natuurlijk ge-
makkelijker in een goed draaiend
team. Ik had me er wat meer van
voorgesteld, al ben ik blij dat ik de
hele wedstrijd heb mogen blijven
staan. Het is nu zaak bij Vitesse de
boel weer op te pakken".

Martin Laamers, die in de tweede
helft in het veld kwam, zei te hopen
op een volgendekans. Het klonk al-
lesbehalve overtuigend. Libregts
liet al eens eerder vier spelers gelijk-
tijdig hun debuut maken in Oranje.
Dat gebeurde op 16 november van
het vorig jaar in Rome, in een oefen-
interland tegen Italië. In de met 1-0
verloren wedstrijd waren destijds
Rob Reekers (VfL Bochum), Rene
Eijkelkamp (FC Groningen) en Pie-
ter Huistra en Fred Rutten (beiden
FC Twente) de nieuwtelingen. In de
ook al met 1-0 verloren oefenpartij
tegen Brazilië mocht Reekers gis-
teravond weer eens opdraven. Stu-
ring, Latuheru, Laamers en Berg-
huis kunnen hun interlandcarrière

na gisteravond waarschijnlijk al
weer als afgesloten beschouwen.

Griepje
Al weet jehet maar nooit in dit voet-
balland, waar een griepje snel gevat
is en een jet-lag om iedere hoek
loert. Jan Wouters deed na afloop
nog een poging alle afzeggingen
met de mantel der liefde te bedek-
ken. „Dit is een samenloop van om-
standigheden", oordeelde hij. Al liet
hij even later eveneens weten flink
„gebaald" te hebben van het spel
van Oranje. Aanvoerder Ronald
Koeman, die aanvankelijk ook wei-
nig trek had in de Rotterdamse
Kuip op te draven, liet naderhand
geirriteerd rond. „Dit mag nooit
meer gebeuren", stelde hij. Verder
wilde de Groninger geen woorden
aan de aanfluiting vuil maken. Maar
die ene zin zei in feite alles. Je zou
toch vijfenzeventig gulden voor Ne-
derland-Brazilië betaald hebben.

" De Braziliaan
Jorginlio is Aron
Winter (links) en Ed-
ward Sturing te snel
af.
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I Reisburo van Hulst in Heerlerl
I gaat dezekeer I
I nu eens zélf op reis I
I Vervoer: te voet. Bestemming: overzijde straat I
I Reisburo van Hulst is al vanaf 1973 in het centrum van Heerlen geoutilleerd kantoor. Ervaren medewerkers IH gevestigd. Succesvol! Gaat deze keer nu eens zélf op reis. Niet ver van huis. die u graag én vriendelijk van advies ~^^jCll_^_^^n — IH Blijft zelfs in dezelfde 0. Nassaustraat. Dat is makkelijk voor u (en natuurlijk dienen. Een volledig reisaanbod van Zuid- ' I ■H ook voor ons). Vertrek vanaf nr. 15. Aankomst op nr. 4 aan de overzijde. Nederlands grootste en meest komplete .^r^Sf\%':~tf\ I

n ~,
, reisburo (alleen al in Zuid-Limburg heeft rMiym^^L ll W
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onbelangrijke financiële voor-
waarden koos het tweetal voor
de ontspannen begeleiding bij
PDM.

tionale Wieier Unie aan te slui-
ten, stond niets de overgang van
de twee top-amateurs meer in de
weg.

Nederland en België op zoek
naar geschikte woonruimte.

„Ze kunnen niet van de ene op
andere dag bij deprofs voorin rij-
den. Ze hebben minimaal een
seizoen nodig om zich aan te pas-
sen. Ampler en Raab zullen in
ieder geval veel kleinere ronden
rijden. Daarnaast is het mogelijk
dat beiden in de Vuelta uitko-
men of een plaats in de Tour-
ploeg krijgen. Niet als kopman-
nen, maar als knechten van
Breukink en Alcala. Dat willen
ze zelf ook. Eerst de ogen goed de
kost geven en daar later van pro-
fiteren", aldus Gisbers.

Komend seizoen kunnen beide
renners bij Gisbers, die in Kelly,
Alcala en Breukink al over drie
goede klassementsrenners be-
schikt, voorzichtig aan het pro-
fessionele werk ruiken.

aan de leefwijze te kunnen aan-
passen", verklaarde Uwe Ampler
na de contract-ondertekening.

„Daarnaast is het niet iedereen
gegund bij de beste internationa-
le profploeg van afgelopen sei-
zoen te beginnen."

Het tweetal gaat binnenkort in

„Rooks en Theunisse hebben bij
die ploeg de mogelijkheid gekre-
gen zich tot top-renners te ont-
wikkelen. Daarnaast denken we
ons in Nederland gemakkelijk

PDM was niet de enige geïnte-
resseerde in Ampler en Raab.
Het Oostduitse duo kon kiezen
uit vier aanbiedingen, waaronder
een van Jan Raas. Naast de niet

j^ST-BERLIJN - PDM heefte slag om twee van de beste
ostduitse wielrenners gewon-en De wielerformatie van JanJ'sbers bereikte gisteravond in,est-Berlijn met Uwe Raab en
*e Ampler een akkoord voor
*cc seizoenen met een optie
'oor een derde jaar.

i e overeenkomst kwam moeite-
'o°s tot stand. Nadat de Oost-
duitse wielerbond in een histori-
Cne vergadering had besloten*lch volgend jaardefinitief bij de
Profsectie (FICP) van de Interna-

DIEREN - Piet Kuys, de coach van
de Nederlandse amateur wegren-
ners, acht het mogelijk dat het se-
lectiebeleid voor de. komende we-
reldkampioenschappen wielrennen
in Japan mede bepaald zal worden
door de kosten. Kuys, net terug van
eenreis naar Japan, vertelde tijdens
de uitreiking van de prijzen van het
Gazelle-klassement in Dieren, dat
de titelstrijd van 1990, door de om-
standigheden wezenlijk zal ver-
schillenvan vorige kampioenschap-
pen.
„Niet het parkoers voor de wegwed-
strijden. Het lijkt, wat hoogtever-
schillen betreft, sterk op dat van
Chambéry. Het zal zeker niet ge-
makkelijker zijn. Vorige keer lag de
aankomst enkele kilometers na de
zwaarste klim. In Japan, zon tach-
tig kilometer ten noorden van To-
kio, valt de klim vrij kort naar de
start, waarna een kleine tien kilome-
ter „glooiend" moet worden gere-
den."
„In de ploegentijdrit zijn de keer-
punten iets ruimer dan normaal op
het vrijwel vlakke autobaantraject
Voor de baanwedstrijden zal een to-
taal nieuwe piste worden aange-
legd." Kuys heeft in Japan ook ge-
probeerd hotels vast te leggen voor
de ploeg, maar ondervond dat alle
regelingen op dat punt via het orga-
nisatiecomité moeten lopen. „Dat
zal het verblijf vermoedelijk niet
goedkoper maken. In het hoog-sei-
zoen zullen wij ook nauwelijks kun-
nen rekenen op aantrekkelijke
vliegprijzen. Het lijkt mij waar-
schijnlijk dat de Unie zijn keuzebe-
leid daarop zal afstemmen. Eén van
de mogelijkheden bijvoorbeeld is
dat in het peperdure Japan de ren-
ners van de tijdVitploeg ook in de in-
dividuele wegwedstrijd zullen moe-
ten starten."
„Ik kan mij natuurlijk niet be-
moeien met de financiën, maar mijn
uitgangspunt is altijd geweest datje
je gezonde verstand moet blijven
gebruiken.Als coachkun jebijvoor-
beeld wensen dat de ploeg lang van
te voren ter plekke is, om te wennen
aan de te verwachten hoge tempera-
turen en om de aanpassing met het
tijdsverschil te maken, maar dat
lijkt vrijwel niet te verwezenlijken?'
„Indien gedacht wordt aan een op
zich normale periode van ten min-
ste tien dagen, dan lopen de kosten
daarvoor in de tonnen. Vraag blijft
bovendien ofer in de omgeving wel
voldoende trainingsmogelijkheid is
door het zeer drukke verkeer. Het
lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat
de profs zelfs maar zullen overwe-
gen een zo lange voorbereidingstijd
te nemen voor een één-daagse wed-
strijd."

Van onze medewerker

- Ondanks een voortreffelijke vijfde plaats
j..e editie 1988 nemen Kees en Mieke Tijsterman dit jaar niet

8r aan de monstertocht in Afrika. Kees Tijsterman werd eer-, -lit jaargenoemd als kandidaat voor een Mitsubishi-proto-re Van SON-Auto, de Franse Mitsubishi-importeur. Dit ging
w^ege communicatie-stoornissen niet door. Uiteindelijk
ö er, indien de sponsoring rondkwam, met een speciaal ge-
ogde terreinwagen worden gereden. „Mijn sponsor Ruca-
j, niet in combinatie met een sigarettensponsor op deJ* . vertelt Kees Tijsterman. „Zodoende moet ik dit jaareenijjtje overslaan. Maar in 1990 staan wel nog diverse rally-s op het programma".

Belgische stayer
Colyn daagt UCI
voor de rechter.

Tweekamp Timman-Short: vredelievend slotSterbezetting
De Franse Mitsubishi-importeur
heeft haar zinnen gezet op de zege
en komt met een sterbezetting van
onder anderen Jean-Louis Schles-
ser, Patrick Zaniroli, Andrew Co-
wan, Pierre Lartigue en Kenjiro
Shinozuka. Allen met Mitsubishi
Pajero-prototypes. Totaal staan 257
terreinvoertuigen, 129 motoren en
97 trucks ingeschrevenvoor de zwa-
re tocht door de grootste zandbak
ter wereld. Echter, het zou bevreem-
den als de winnaar niet kwam uit de
stal van Peugeot, Lada of Mitsubis-
hi.

uitmaken, komt met jeeps van het
Russische merk Lada, echter met
Porsche 964 chassis en Porsche Car-
rera 4 motor.

De rally wordt gekenmerkt door de
snelle prototypes diesoms met snel-
heden van ver boven de 200 km./uur
over de zandpistes rijden en met
bloedstollende manoeuvres over de
zandduinen springen. Peugeot zet
dit jaar 4 'woestijnkamelen' in. De
Finse rallycrack Ari Vaatanen, de
winnaar van het vorig jaar, start met
een Peugeot 405 Turbo 16. De
Zweed Björn Waldegaard rijdt in
een identieke wagen en debuteert in
de woestijnrally. Achter het stuur
van de Peugeots 205 nemen Philip-
pe Wambergue, de Franse kam-
pioen Rallycross, en Alain Ambrosi-
no, de voormalige Afrikaanse rally-
kampioen, plaats. Beide namen al
eerder deel in Paris-Dakar. De 12e
editie is voor Peugeot de laatste
deelname aan de woestijnraid. Peu-
geot kiest in 1990 voor de Groep
C-racerij. Lada-Poch-Porsche, het
team waar onder anderen Jacky
Tckx en Patrick Tambay deel van

" Kees en
Mieke

Tijsterman
slaan

Paris-Dakar
jaartje over.

HILVERSUM - Met een remise in
de uiterst spannende slotpartij zijn
Jan Timman en Nigel Short giste-
ren gelijk geëindigd in de achtste
KRO-schaaktweekamp: 3-3. Beide
spelers ontvingen uit de prijzenpot
15.000 gulden. Het was de vierde
keer, dat Timman in Hilversum ge-
lijk uitkwam. Eerder,gebeurde dat
tegen Kortsjnoi, Spasski en Joesoe-
pov. Hij won van Portisch en Ljubo-

jevic en leed nederlagen tegen Kas-
parov en Tal.

Voor Timman was het van het
grootste belang niet weer ten onder
te gaan. Na zijn overwinningenin de
eerste twee partijen en een remise
leed hij; mede door zijn matige fy-
sieke toestand, twee achtereenvol-
gende nederlagen. „Dat was me dit
jaar nog niet overkomen", aldus de
38-jarige Amsterdammer. „In de
vierde partij liet ik om onverklaar-
bare redenen een zet achterwege,
die ik notabene van plan was te
doen. Ik kan daar nog niet over uit.

Ik was het overzicht compleet kwijt
en in het laatste deel van de partij
zag ik absoluut niets meer. En de
nederlaag in de vijfde partij was een
direct gevolg van mijn gezondheids-

toestand. Die was allerbelabberds
op dat moment."

UITSLAGEN
Zesde en laatste partij: Short (GBr) - Tin:
man (Ned) 1/2-1/2. Eindstand van de twee
kamp: 3-3.
Zetverloop zesde en laatste partij: wit: Nigt
Short (GBr) - Jan Timman (Ned). 1. e2-e<
e7-e5; 2. Pgl-f3, PgB-f6: 3. Pl3xes, d7-d6; -Pes-f3. Pf6xe4; 5. d2-d4, d6-d5; 6. Lfl-d.
PbB-c6; 7. 0-0, Liß-e7: 8. c2-c4. Pcb-b4: !
Ld3-e2, 0-0: 10. Pbl-c3. LcB-e6; 11. Lcl-e.
Le6-1.; 12. Tal-el. Pe4xc3; 13. b2xc_
Pb4xa2; 14. Tcl-c2. Lfsxc2; 15. Ddlxci
Pa2xc3; 16. Dc2xc3, c7-c6: 17. Tfl-bl, a7-a_
18. Tblxb7. a5-a4; 19. Pf3-e5. Le7-d6; 2(
Pesxc6. DdB-c8; 21. Tb7-b6. Taö-ali; 22 c-
es. Ta6xb6; 23. csxb6. DcB-b7; 24. Pcß-a'
Db7xb6: 25. Pa7-b5. Tt.-a8: 26. Le3-cl, Ld(

f8; 27. g2-g3, g7-g6; 28. Kgl-g2. Db6-e6; 2!
Le2-d3. De6-c8; 30. Lcl-b2. a4-a3; 31. Lb:
al. DcBx-3; 32. Pbsxc3, TaB-d8; 33. Ld3-c:
Ll.-g7; 34. Pc3-a2. TdB-c8; 35. Lc2-b3, Te!
b8; 36. Lb3-c2, TbB-c8; 37. Lc2-b3, TcB-bi
38. Lb3-c2, remise.

Parijs-Dakar zonder Nederlanders
Echtpaar Tijsterman en Jan de Rooy niet in monsterrally

ROME/PARIJS - Marco van Basten is door het Franse
voetbalblad France Football uitgeroepen tot Europees
voetballer van het Jaar 1989. De 25-jarige Nederlandse
spits, in dienst van AC Milan, ging zijn teamgenoten
Franco Baresi en Frank Rijkaard voor. Ook'de vierde
plaats was voor een in de Serie A spelende voetballer,
de Westduitser Lothar Matthaus.

Van Basten weer
Europa's beste

Het is de tweede keer dat Van Basten, in het weekein-
de met AC Milan winnaar van de wereldbeker voor
clubteams, tot beste voetballer in Europa wordt geko-
zen. Vorig jaar bleef hij eveneens twee teamgenoten
voor: Rijkaard en Gullit. AC Milan werd, officieus, ge-
kozen tot beste ploeg. De spelers van de Milanese for-
matie kregen tachtig procent van de uitgebrachte
stemmen.
De lijst van Europees voetballer 'van het Jaar' is: 1956-Matthews(Blackpool), 1957-Di Stefano (Real Madrid), 1958-Kopa (Real Ma-
drid), 1959-DiStefano (Real). 1960-Suarez(Barcelona). 1961-Sivori
(Juventus), 1962-Masopust (Dukla Praag), 1963-Jasjin (Dinamo
Moskou), 1964-Law (Manchester United). 1965-Eusebio(Benfica)
19(i(i-Bobby Charlton (Manchester United). 1967-Albert (Ferenc-
varos), 1968-Best (Manchester United), 1969-Rivera (AC Milan),
1970-Müller (Bayern Munchen). 1971-Cruijff(Ajax) 1972-Becken-
bauer (Bayern) 1973-Cruiiff(Barcelona), 1974-Cruijff (Barcelona),
1975-Blochin, (Dinamo Kiev) 1976-Beckenbauer (Bayern), 1977-Simonsen (Borussia MG). 1978-Keegan (Hamburger SV), 1979-
Keegan (Hamburger SV), 1980-Rummenigge(Bayern), 1981-Rum-
menigge (Bayern), 1982-Rossi (Juventus), 1983-Platini(Juventus),
1984-Platini (Juventus). 1985-Platini (Juventus). 1986-Belanov
(Dinamo Kiev), 1987-Gullit (AC Milan), 1988-Van Basten (AC Mi-lan), 1989-Van Basten (AC Milan) Marco van Basten, voetballer van het jaar

trainerscarrousel

BRUSSEL- De Belgische profwiel-
renner Luc Colyn is van plan de In-
ternationale Wieier Unie (UCI) in
Rotterdam voor derechter te dagen
De UCI verbood Colyn bij de we
reldkampioenschappen wielrennen
op de baan, in augustus in Lyon, tij-
dens de stayersfinale gebruik te ma-
ken van een Nederlandse gangma-
ker.
Colyn verklaarde gisteren, dat hij
een procedure bij de Rotterdamse
rechtbank gaat aanspannen om de
Internationale Wieier Unie te dwin-
gen de regels te veranderen. Vol-
gens de reglementen van de UCI"^een coureur bij de wereldtitelstrijd
verplicht de derny-koers met een
gangmaker van dezelfde national-
teit af te werken.
Colyn plaatste zich in Lyon voor de
finale bij de beroepsstayers en vu-
de daarin met een Nederlandsfe
gangmaker rijden. Dat werd hem
niet toegestaan. Dirk van Herzeele,
de advocaat van Colyn, verklaarde
dat Bruno Walrave en NoppieKoch
in 1973 op grond van dezelfde feiten
een procedure tegen de UCI aan-
spanden. De gangmakers werden
destijds door de rechtbank in het
gelijk gesteld.

Tuur tegenKarl Taylor
HOOGVLIET - Regilio Tuur dient
het komende zaterdag tijdens het
boksgala in 'zijn' Hoogvliet, op te
nemen tegen de Engelsman Karl
Taylor. De in de Verenigde Staten
trainende Tuur, die in zijn korte
professionele loopbaan nog steeds
ongeslagen is, treft met de Brit efen
eveneens weinig ervaren opponent.
Taylorkwam tot dusverre acht keer
als prof in actie. Vier duels won hy,
één op punten, een op technisch KO
en twee door KO. Hij verloor vier
keer, steeds op punten.
Kevin Kelley, Tuurs Amerikaan^
trainingspartner, komt in Hoogvifet
eveneens in het vedergewicht in ac-
tie. Hij treft de Engelsman Russel
Davison. Van zijn zeventien partyen
won de Brit er zeven, alle op punten.
Acht partijen gingen, eveneens op
punten, verloren. Een keer bokste
hij onbeslist.

lotto
Westduitse lotto, trekking A: 6 - 19 - 40 - 41
42 - 43. Reservegetal: 33. Trekking B: 18-26
-28-29-36-41.Reservegetal: 15. Spel 77: S 5
7 5 4 10. (Onder voorbehoud).

" MOSKOU - Irma Rodnina, drie-
voudig Olympisch kampioene
kunstrijden (1972, 1976 en 1980) uit
de Sovjetunie, wordt drie jaar trams-
ter in de Verenigde gtaten. De 40-
-jarige Rodnina heeft van de Sovjét-
overheid toestemming gekregen te
werken in een particulier trainings-
centrum in Lake Arrowhead

GELEEN - Ger Houben en tweede
klasser Geleen Quick '08 hebben be-
sloten om aan het eind van seizoen
uit elkaar te gaan. Houben is aan
zijn derde seizoen bezig in Geleen.

HEERLEN - De derde klasser Bek-
kerveld en trainer Vogels hebben
het contract met een jaar verlengd.

CHEVREMONT - Trainer Bert
Isenborghs van tweede klasser Che-
vremont houdt het na drie jaar bij
deze club voor gezien. Beide partij-
en zijn in goede verstandhouding
uit elkaar gegaan. Isenborghs heeft
nog geen nieuwe club.

MERKELBEEK - Paul Bisschops
heeft zijn contract met de Merkel-beekse vierdeklasser RKDFC met
een jaar verlengd. De 33-jarige
oefenmeester begint aan zijn derde
seizoen bij deze vereniging.

Volleybaltoernooien
rond Oudjaar in trek

Van onze medewerker PAUL DEMELINNEN
HEERLEN - Het traditonele Cen-
traal Beheer-PZ/Dynamotoernooi,
dat van 27 tot en met 30 december
aanstaande plaatsvindt in de Ameri-
cahal van Apeldoorn, zal het dit jaar
moeten stellen zonder de deelname
van het Nederlands herenteam. De
Oranjeklanten pakken na Kerstmis
pas weer de trainingsdraad op na
een lange vacantie. De nationale
vrouwenselectie is wel van departij.

Trekpleister in het damesveld is on-
getwijfeld Cuba, de sterkste mon-
diale volleybalploeg, zoals afgelo-
pen weken nog eens werd bewezen
met het veroveren van de World
Cup en deHong Kong Cup. Interna-
tionale toppers zijn voorts de DDR
en Tjechoslowakije, terwijl het vol-
leybalmaffe Italië wordt vertegen-
woordigd door nationaal kampioen
Olimpia Teodora uitRavenna. Voor
deNederlandse ploeg geldt het toer-'
nooi als een serieuze voorbereiding
op de kwalificatiewedstrijden tegen
Finland in januari, die een toe-
gangsbewijstot het B-WK in Spanje
moeten gaan opleveren. Bij de he-
ren heeft de organisatie met de
UCLA University ploeg uit Los An-
geleseen spectaculaire formatie we-
ten te contracteren. Uit Brazijië
komt Fiat Minas. De equipe uitBelo
Horizonte is momenteel lijstaan-
voerder in de Braziliaanse kompeti-
tie. Voorts behoren de nationale
teams van Joegoslavië en Polen tot
de favorieten voor de eindzege.

Nagenoeg parallel vindt in het Bel-
gische St. Niklaas een toernooi
plaats, waaraan een aantal zeer gere-
normeerde clubteams deelnemen.
Van 28 tot en met 30 december ko-
men in de sporthal De Witte Molen
de ploegen van Olympiakos.Grie-
kenland), Atletico Pirelli(Brazilië),

CSKA Moskou(Sovjetunie). Knack
Roeselare(België), Moers SC.West
Duitsland) en Frèjus(Frankrijk) in
actie.

Dichter bij huis organiseert Da-
tak/VCL uit Landgraaf op 30 de-
cember (aanvang 14.00 uur) een
toernooi waaraan zullen deelne-
men: Datak/VCL 1 en 2, Pancratius-bank/VCH, Janssen & De Jong/VC
Hom en uit België: Sparvoc Lana-
ken en Volharding Eijsden.

De dameselectie van NMS/Rapid
uit Maastricht heeft, in navolging
van Letro/Oikos, een invitatie ont-
vangen om als sparringpartner te
fungeren van de nationale selectie
van Luxemburg. Gespeeld wordt in
het Groothertogdom op 30 en 31 de-
cember.

agenda

ZONDAG (24 december)

TRIMLOOP: St. Odilienberg. 2. 4. 6. 8 en 10
km. Start 10.30 uur. Inschrijven ter plaatse.

DINSDAG (26 december)

CYCLOCROSS: Gerwen (Noord-Brabant).
parcours Nuenenseweg (NWB-lieentiehou-
ders). Start 13.00 uur.

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^Ibouw-elementen b.v. y
RAMEN .KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S " ALUMINIUM
roiluik*n ■ liolatlatMflluina - renovil» ■binn»n_euf-el6meni«n.houtsk»le-bouw
Hommerterweg 35 Hoensbroek I
Gem. Heerlen tel. 045-213928

Jjc^SFOORT - De landelijke
commissie van de

>j.r) '-eeft Robert Vunderink een
%!(? Card' verstrekt voor het Neder-
zet amPi°enscriaP °P de tien ki-

V_.tr' Vunderink, winnaarvan de
"D 7 .*-°nszesdaagse, kan daardoor
t'°fi-.i ariuar' 'n Heerenveen zijn na-
b titel verdedigen.

*-- wees verder voor de 10.000
&i0 r Wereld- en Europees kam-
V ** Leo Visser aan. Hij heeft laten
Mvy^een gooi te willen doen naar
"tfjj^-eatie voor de Europese titel-
lijjjj ■ Visser mag tijdens de Neder-
%(j e afstandskampioenschappen
%)q ,v-er klassieke afstanden (500,Voq- 1500 en 10.000 meter) starten.
V_r. de 5000 meter voor vrouwen
..(j *^n Jolanda en Petra Grimber-

k'<i a 'da Pasveer en Gonny Bru-
besWfes hadden zich niet recht-
-»rijn (via selectiewedstrijden of
Ntst * voor de titelstr'Jd ge-

l-l_rnv°orzitter Simon Smit be-
ëfQrirt°onde dat Vunderink op
-üt a.van zijn 5000-metertijd van
È'Oerf'ZOen (701.80) tot het karn-
at hi-chaP is toegelaten. „Het feit
'--Oor.i titelverdediger is, gaf niet deK **ag", aldus Smit. „Want dan

"-enf de '^middels gestopte Jan
Verf (kamPioen °P de 500 en 1000
'PW 00-t automatisch moeten

'Vl4_. d en-"
k^r'n'tl de d* seizoen n°g geen

'■^f-te meter reed- krijgt het in het
■"-ar k yeekeinde van het nieuwe
Vei?)ehoorl'Jk druk- °e 28-jarige
i-M vUurrecordhouder uit Raalte
-?°0 yf'Jdag in Heerenveen op. de
%ari ter' dient een dag later in
-^Srl! een marathon voor de

*U af te werken en mag
% ti? ,Ag voor het verdedigen van
f_r, *-*el naar de Thialfhal terugke-

Vunderink mag titel verdedigen

fet-
-n t,rtnan tipt het fabrieksteam
ing eugeot voor de eindoverwin-> (jp Voor het overige mag de Ne-

"■ S(i5n<^Se deelname nihil worden. °ernd aangezien ook Jan de
_/ s.^' de transportondernemer uit

kè ler elfder ure moest afhaken
~ sezien de vooras van zijn vracht-jsen niet geschikt bleek voor dere Woestijntocht.
wQag 24 december begint de rally
!tl e^n proloog in Chevilly-Larue,

__PUuÜic^en van *Dar*Js' Voor dag en
Kt^' start in Paris-La Défense bij
K_palais du CNIT op eersteKerst-
Kj> de rally. Bij Marseille vindt in
|%„ -Ppodrome een tweede pro-
Till*Plaats. Met de veerpont gaat de
WP 9o ravaan naar Tripoli in Libië.Abtt december begint het zware
lip*lr» Afrika en voert de rally door
HL. r' Tsjaad, Mali, Mauretanië en
■pi|eë31. De 11.416 kilometer lange
■fc^ finisht op 16 januari op het
■fc^ Lac Rosé in Dakar.

sport kort
|ff!?AlR0BI - De Kenyaan Paul
I rt 00 kampioen op deJV r' doet waarschijnlijk nietI 'ol aan de Gemenebest Spelen.
ff 'f3r» s berichten in de Kenyaanse
I W*n is nij geblesseerd. De Ge--1 V?♦

st sPelen worden van 24 ja-
I \q *°t 3 februari in Auckland ge-
I L-r iv?V- Ereng is wereldrecordhou-
I Nr? met L 44-8- De 22-J.arigef v^S1} aan een.universiteit in de
f- rj aanse staat Virginia noteer-

1.43 'j; jaar de beste seizoentijd

Indoortennis in Hoensbroek
Van onze tennismedewerker

HOENSBROEK - In het sportpaleis
in Hoensbroek zal rond de Kerstda-
gen weer het grote Herschi jeugd-
toernooi plaatsvinden. Evenals
voorgaande jaren zijn er naast de
normale jeugdcategorieën ook de
categorie tot en met 21 jaar. Met zijn
640 inschrijvingen is dit het grootste
indoortoernooivoor de jeugd in Ne-
derland. Het toernooi begint op vrij-
dag 22 december om 9.00 uur. Zon-
dag 31 december is gerserveerd
voor alle finales zodat tegen 15.30
uur de prijsuitreiking kan plaats
vinden.
Het deelnemersveld bestaat uit de
top van de Limburgse jeugd. Deze
heeft de meeste tegenstand te ver-
wachten van een veertigtal Duitse
spelers en speelsters. Daar het toer-
nooi ook als Nederlandse ranglijs-

toernooi geldt, zijn er ook deelne-
mers van elders uit Nederland. De
plaatsingscommissie heeft Lim-
burgse spelers, van wie men de
sterkte kent, veelal geplaatst omdat
van de andere deelnemers weinig
bekend is. De kans is dus groot dat
reeds in een vroeg stadium favorie-
ten zullen sneuvelen.

Bij de jongens tot en met 21 jaar is
Jeroen de Jong uit Nieuwenhagen
de eerste geplaatste. Zijn ex-clubge-
noot, maar nu SLTC-speler, Arjen
Timmers heeft de tweede positie ge-
kregen. Bij de meisjes tot en met 21
jaar en ook tot en met 18 jaar is de
Limburgse jeugdkampioene Ani-
que Snijders uit Geleen de favoriete
voor de eindzege. In de vorm diezij
vorige week tijdens de Limburgse
jeugdkampioenschappen ten toon
spreidde, zal het moeilijk zijn haar
af te stoppen. Bij de 18-jarige jon-
gens mag Bart te Nijenhuis uit
Maastricht aantonen dat hij de
sterkste Limburgse jeugdspeler van
dit moment is.

Deelname WK
wielrennen
Japan duur

PDM wint slag om Ampler en Raab
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Teamgenoten Baresi en Rijkaard ook in de prijzen



" BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMING BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMM il
I-15 * * Steek afwisselend plakjes radijs en dunne, halve plakjes!

w 7 — - __. ___ _ _ soorten groenten. Maar de meest

f 1/ \|^ IA//Ü __^_^l*f I ..^ÜIX /_^_JII geschikte zijn: paprika, komkommer, fc I: ___UNCI IWC I IUgCVCI I ■«..»» I
: hpt mpni i ***I -^ |^_^_M I Hetkerstdiner blijfttot het laatst gezellig, als u ook voor■
5 ■ dekoffie alles klaarzet. Bonbons opeen schaaltje,koffiezetapparaat I

I^^^^ _^^V^T _^^l m^^^_^^\ _____^B^B __f _k__f^l^l_ff ___[■■ m in gereedheid en de kopjes op een blad. Verras uw gasten met het ■
11.^ I JÊ Jm__#m_ _# I 11 l%_ ___rl m allernieuwste op koffiegebied: gearomatiseerde dessertkoffie van I

z Perla. Er is er één met chocolade/amandel- en één met I
I

r~ erst even wat goede raad vooraf. Maak vooral een zorgvul-
■■mmËÊ- ëerechten u bren&ln 30 minuten een diner ÉÈyÉI * «-EE!!. I

w L- dige planning, zodat u van tevoren al veel kunt doen. Vergeet jÊ Mk op tafel waar zelfs een sterrenrestaurant %3fc. 4 lt -i» I

z 't Kan natuurlijk heel goed zo zijn dat u dit jaar niet "sjl waren. Als het niet te koud is, Sj| butterscotchsmaak. Serveer ze extra fees- I
-zo heel erg uitgebreid wilt koken. Dan vindt u bij ons heel wat 'i^-mé kan de witte wijn rustig in *m &-& tel'Jk en extra lekker met kand'J of met I

* mogelijkheden om snel een perfect kerstdiner op tafel te zetten. de schuur of garage staan. tejl 1 lobbig geklopte slagroom, die met een klein schepje I
" Wat dacht u bijvoorbeeld van gerookte paling en De juiste bewaartemperatuur JË vanillesuiker en eventueel een schep- I

ÉK zalm vooraf met een crème van stijfgeklopte voor rode wijn is rond de 18°C. Je instant cacao gezoet is. We wensen I

wÊ **tff* -"^m i» JM__§ë_&* ¥ »m

m\ dmraS ___f_____________x^s&_^ "%-.A.. , ■" .:;¥' JSS?*- wfffc tt____nl___h*^ ?? -^________l _____________B^______R%_-^3v-s*^_^_i«S_________________H _____!

-^ |i|i H__________. aèmÉÊÊÊ I
a Chablis en een feestelijke Grand Cru uit Bordeaux bij het hoofd- die u ruim van tevoren kunt maken. 1 _____________-« "ï______i I
n I
09 I

-.-.-.--- _
_«.__. /T^^iAunraHn'c _-*_-_--* /"» rvi^ Gerookte palingfilet, Blue Diamond amandelen, Uit de bedieningsafdeling: "#& Slagroom, OQQ I?o^amdS 5V2.99 £r ' 2.50 SQSSgram Nu 6.99 vacuüm virpakf ICQA smokehouse, barbecue of . Gegrillde SD pak 0.5 liter ,340^^ I_ ïuugram ®®®®^w«—rw büugram ___.^v_» s

200 gram ®<_»®l7-W ID.yU geroosterd, blikje QAQ kalkoenborst, OOQ * I
O . N_P__\A/7PPiand<; 170 gram ®m> Nu Qrr+s 100 gram ®<_xB_2*_-_-___-___*7 Jos Poell pasteibakjes, 1 QQ IGreenfieldsrosbref, OOQ S**eelanaS _ Uit de bedieningsafdeling: ' 6 stuks -255rl.yö I

100 gram ®a>®®_2^-*_!.-_.^ Kiwrrrurt, 9RH Varkensrollade, OOQ f_rt Roomijs, Oetker roomdesserts, f& Partybroodjes, onn -^ I2 500 gram _£..*_»U 10o gram ®®®JL&tL.óy S_U Malaga, walnoot, pistache diverse soorten, ICQ 9L! pak 12 stuks JAZt-ÏPÓ |M1
_ I

-* Kalfsschnitzel/-oester O"?rv of stracciatella, /IQC pakje ®©®,179-__._"*/»/ uyciaam, * ■
WOgram L5%3.79 4B»Spaanse Navel- doos 1 liter uit de diepvries- Zr^T^^ on 495sinaasappelen, OQQ uit de bedieningsafdeNng: ft£^% 495 SQ todlA«1 CQ__ Varicensfi.et/-.apje 1 fiQ net2k,lo J^» jo^^babdeof tap-. Kostoma kaaszoutjes, fles 0.5 hter zak 450 gra^ J^ 1.59 Uw |ot voor hun

w lOOgram ®®®® JL^I.Q-^ Sctaail lon pakje
o._. 94Q Raeoüts kalfs kiooe rund * toekomst Koop nu TeLeRiNCO

ch h^hh ÖStar' , h *~ SoSSi ®®®Nü1.89 15°Êram ®®®^--^^y SÖ SSWampte-^i en Mi°kerst-ijsstronk, oQQ uw loten bij AH. U«D^
Schouderfiletrollade, sappige handappelen, ICQ iUUe,d" u* ww _*-vieeboiuwnipig I f^Q doos 1 liter Ö.WZ 500 gram_3.4^6.99 1/_QQ kilO -L.-U*/ ~ _, . non, blik 400 gram NU i.U*/ De artikelen ln deze advertentie kunt ulnalle

<_iln rsv^avw TL£WX_^.r_/rv >-*v .... -B-_-_B-_iß4 *?%_«. Perla Aroma .... AH winkels kopen, behalve de artikelen waar
KllO oxaxixßj^raAfc..^^ Uit de diepvries: ®®® ÜTI ■<„*«« >v _. . _,„ Melba toast, rond Of ®®SxD kleine cijfertjes bij staan Die artikelen kunt u

> /-^ 1987ChateaudeCamensac ffl Crabfantasy, BS "" chocolade/ ft B*Bll "^ metsesam, IOQ £S:Srwrton*

/_W' "-'5---? f&Hele Grand Cru ClaSSé, dOOSJe 200 gram _^95'fct.-«/x_» g^g^Bi amandel Of tj^,„?mwprnakt r» r.r. CIOOSJe 100 gram 14ë-\_..__-Z7 Reclameprijzen gelden van donderdag 21t/m
W "^ "r l- j-lr> Appellation HaUt-MédOC * tjfflSlr^i hutterSCOtCh Itn zaterdag 23 decembera.s

H' uQQ rnntrnlfip 1 A f\T~ Bl____J| ||p uunt_i__uiui, K.l ICZ> ®®.INU Ui«/v , . ( __
" Zolang de voorraad strekt.

? kilo ®®«® V&V.W fles 0.75 liter J&95-14.95 fft Uit de diepvries: ®®® snelfiltermaling, IQQ Roomboter hazelnoot/ *l_j!_irï>v^. A.^^^^ JIU Noorse garnalen, OOK pakje 50 gram®®® 2^9-l.yy vmChtentSnd _, ne 8^ BH fs. CniP°lata-of .^r.» _» «Ste^2 ê^^_^B.99 1988Chab.is,Appe„ation . doosje 100gram 3*ró.& Nu 4.95 % *^> vla, jß^g^&W^
O -f KfJO «o^_As«-W.*/^

Chablls Contrö|ée| 10 r-n Perla Espresso koffie, *1S !# P il_r^3CS_7 «I
_£ fles 0.75 liter Js^srl__..üU Gerookte zalmfilet, SU snelfiltermaling Uit de bedieningsafdeling: «W| o&o-2 29 T;^*_*^^ P^LJft Broccoli, 1 Aft vacuüm verpakt, 1Q QH vacuüm verpakt, QOQ Jambon d'Ardennes, O^Q WmM Mm >J*Tt—*-*J /piVv| Lg
w fSomi 500 gram 199 verse ananas-roomkaas of 200 gram a^J^lO.yU pak 250 gram 100gram ®®®^09- _^ff^ l^j^_L____r -_A&rJ p
' lIS-"S |=«as.^9 Bij onskom jevanzelf in de stemming IffiJ?'
m . BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMING " BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMING
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