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Arad bidt voor
doden Timisoara

Van onze correspondente
ARAD - De eerste uren in bevrijd RoemeniëaJn een grootfeest. De val van dictator Ceau-
Sescu is net een paar uur oud, de grenzen zijn
" een beetje onwillig - door de Roemeense
s°ldaten geopend en langs de weg naar de
Provinciestad Arad staan honderden zwaai-
j-nde, opgetogen mensen. Het leger heeft de
*a«t van hetvolk gekozen. Het is vrijdagmid-a _ allemaal nog zo vreedzaam dat de Roe-menen het haast niet kunnen geloven.

"ant als er een vreedzame omwenteling er-
Sens in Oost-Europa ondenkbaar was, dan
*as het wel in Roemenië, dat jarenlang ge-
bukt ging onder de ijzeren hand van een al-
machtige dictator en zijn geheime dienst, die
ue bewoners zelfs tot in hun huizen contro-

leerde. Een land waör ieder telefoongesprek
werd afgeluisterd, waar zelfs de lichtste op-
positie met jaren gevangenis werd bestraft en
waar het krijgen van kinderen een staats-
plicht was en absoluut geen persoonlijke
zaak meer.

Arad, met de omringende gemeenten zon
500.000 inwoners, is in volkomen nachtelijk
duister gehuld als we aankomen. De enige
plaats in de stad waar straatlantaarns staan,
is het plein voor het partijgebouw. En daar

staan danook duizenden mensen te luisteren
naar de toespraken van de plaatselijke leger-
commandant en naar de voorzittervan depas
de dag ervoor opgerichte Comité van Natio-
nale Redding.

Ze juichenleuzen tegen de gehate dictator, ze
zingen het volkslied en ze bidden, met hun
duizenden geknield, voor de doden van Timi-
soara, de stad waar de opstand tegen Ceau-
sescu een week eerder begon en waar de vei-
ligheidsdienst, de Securitate, duizenden
mensen in koelen bloede heeft vermoord.

0 Zie verder pagina 7
('Timisoara vol van haat en
verdriet')

Gruwelen
Onvoorstelbare gruweldaden kwa-
men aan het licht en vooral in Timi-
soara, waar op 17 december de op-
stand begon, heeft de bevolking
veel te lijden gehad.
Gisteren kwam het normale leven
weer een beetje op gang, hoewel, zo-
wel in Boekarest als in andere ste-

den, zich nog enkele schietpartijen
voordeden tussen leger en leden
van de Securitate.

De Roemeense televisie toonde gis-
teren, één dag na zijn executie, het
lijk van Nicolae Ceausescu. Op eer-
ste kerstdag werden hij en zijn
vrouw Elena samen terechtgesteld
door een vuurpeloton, nadat Elena
had verklaard geen genadete willen
en samen met haar man te willen
sterven. De 71-jarige Ceausescu was
maandag door een militair tribunaal
ter dood veroordeeld tijdens een
proces dat achter gesloten deuren
werd gevoerd. Het echtpaar was on-
der andere schuldig bevonden aan
massamoord.

het weer

BEWOLKT MAAR DROOG
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Gorbatsjov
'man van de
jaren tachtig'
WASHINGTON - Het Ameri-
kaanse weekblad Time heeft
Sovjetleider Michail Gorbats-'
jovuitgeroepen tot 'man van de
jaren tachtig' als 'de drijvende
kracht' achter de politieke om-
wentelingen in Oost-Europa.
Time kiest al 63 jaar een man
van het jaar, de eerste wasCharles Lindbergh in 1927. Pas
een keer eerder werd van die
traditie afgeweken. Dat was in
1949 toen de Britse premier.
Winston Churchill tot 'man vande halve eeuw' werd gekozen.

Gorbatsjov viel in 1987 al deeer
te beurt om 'man van het jaar'
te worden. Zijn politiek van pe-
restrojka (hervorming) en glas-
nost (openheid) maakte hem
toen in de ogen van Time toteen symbool van hoop op een
nieuwe Sovjetunie.
Gezien Gorbatsjovs prestaties
wilde Time hem niet slechts
man van het jaar maken maar
ook van het decennium, omdat
hij achter de belangrijkste ge-
beurtenissen in de jaren '80 zit
en door wat hij heeft gedaan de
toekomst mede gestalte heeft
gegeven.
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Ceausescu's geëxecuteerd Vrije verkiezingen in april

Nieuw begin in Roemenië
Van de redactie buitenland

9EKAREST - Een nieuw tijdperk heeft in Koeme-
lk zijn intrede gedaan. Na de executie van Nicolae
'e3usescu en zijn vrouw Elena, heeft gisteren een,o°rlopige regering, onder leiding van president lon
iescu, het roer in handen genomen en lijkt ook in
°emenië het tijdperk van democratisering aange-

Jr°ken. Het nieuwe bewind heeft voor april vrije,
Socratische verkiezingen uitgeschreven.

'Jreugde over de val van de geha-r dictator was groot, maar werd
(erschaduwd door het verdriet*r de vele doden die zijn gevallen

e strijd van volk en leger tegen
[Seheime politie Securitate en an-
[e Ceausescu-getrouwen. In de
f dagen die de strijd heeft ge-
£rd, zijn naar schatting 70.000 do-
_

en vele malen zovele gewondenvallen.

" Het lijk van Ceausescu vlak va zijn executie.

" Een gewapende burgerachtervolgt een lid van de Securitate

sport

# Limburgse eredivi-
sieclubs laten eerste
helft van het seizoen de
revue passeren
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VS eisen
Noriega op

PANAMA-STAD- De Amerikaans*
regering heeft van het Vaticaan 'ir
buitengewoon harde bewoordin
gen' de uitlevering van de Paname
se dictator Manuel Noriega geëist
Dat is gezegd door het ministerii
van Buitenlandse Zaken in Was
hington. Maar woordvoerders var
het Vaticaan hebben duidelijk ge
maakt dat het zeer onwaarschijnlijl
is dat Noriega aan de Amerikaner
zal worden overhandigd. Het Vati
caan probeert een andere wijkplaat;
voor hem te vinden, waarbij ge
dacht wordt aan onder meer Cub.
en de Dominicaanse Republiek.

Noriega bevindt zich sinds zondag
middag in de ambassade van he
Vaticaan in Panama. Hij vluchtte
daar naartoe, vrijwel zeker nadat hi
de garantie had gekregen dat hi
niet zou worden uitgeleverd aan d<
VS.

Cuba heeft gisteren verzocht on
een spoedzitting van de VN-Veilig
heidsraad vanwege de 'omsinge
ling' van de Cubaanse ambassade ii
de Panamese hoofdstad door Ame
rikaanse militairen. Washingtoi
ontkent dat er sprake is van een be
legering van het ambassadege
bouw.

0 Zie verder pagina 3

Samuel
Beckett

overleden
PARIJS - Samuel Beckett, de te-
ruggetrokken levende lerse toneel-
schrijver wiens werk een stempel
drukte op het moderne toneel, is vo-
rige week vrijdag op 83-jarige leef-
tijd. Hij is gisteren in Parijs begra-
ven, zo heeft zijn uitgever bekend-
gemaakt.

Beckett overleed vrijdag aan adem-
halingsmoeilijkheden in een zie-
kenhuis in Parijs. Beckett leefde
meer dan een halve eeuw in Parijs
waar hij toneelstukken schreef die
steeds korter werden en weinig of
geen conventionele actie en intrige
bevatten. Zijn beroemdste stuk,
'Wachten op Godot', een van zwart-
gallige humor doordrenkt werk
over twee zwervers in een nie-
mandsland van de geest, was van
grote invloed op een hele generatie
schrijvers. Dit in 1953 uitgegeven
stuk bracht Beckett de roem die in
1969 uiteindelijk leidde tot de toe-
kenning van de Nobelprijs voor de
literatuur.

" Zie verder pagina 7
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MET HENDRIKS GOEDKOOP
HET JAAR UIT!

o.a.

Heren-skijacks 49,50
Kolberts 99,00
Pantalons 49,50
Damespakjes 59,50
Dames-gemakschoenen 69,50
Jeanspantalons reeds va 29,75
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Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124. Sittard, Brugstraat 1, 04490-15656
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I**In deze prijs is f 100/ lopgenomen bij inruil
van uw oude, goed
spelendeKTV. En...
u ontvangt nog meer
als deze niet ouder
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Kleuren-TV type KVM-2120 " 55
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beeldbuis " 30 voorkeuze-zenders
" Teletekst met geheugen "on-screen display aansl. voor o.a.
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" prijs bij inruil
Nu bij

Expert Keulen
Markt Simpelveld,
tel. 045-443344
Volledige eigen techn. dienst.
Geen voorrijkosten!!!
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29 december
12.00 - 23.00 uur

42 kermisattracties
Circus Bongo
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Rob Hoeke Band
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New Orleans Dusty
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Zaak StinissenIn het Limburgs dag-
blad van 16 december
lees ik: Op 30 maart
1974 raakt Ineke Stinis-
sen in coma. Vijftien
jaar heeft haar man ge-
praat en geprocedeerd
om zijn vrouw te laten
sterven. Een wachttijd
is er dus kennelijk niet
geweest. (Inmiddels is
er f50.000- schadever-
goeding uitgekeerd).
Al die tijd ademt Ineke
zelfstandig met andere
woorden, ze is niet aan-
gesloten op een beade-
mingsmachine. Wel
moet ze kunstmatig
worden gevoed. Om

Ineke te laten sterven
moet men haar dus la-
ten verhongeren of 'do-
den. De heer Stinissen
verklaart (in het NOS-
journaal) bereid te zijn
zijn vrouw met een pi-
stoolschot te doden!
Het komt voor dat
coma-patiënten weer
uit hun coma ontwaken
en het komt óók voor
dat deze patiënten - tij-
dens hun comaperiode
- alles wat er gebeurde

en gezegd werd in hun
omgeving blijken te
hebben waargenomen
of hebben gehoord,
hoewel ze niet in staat
waren ergens op te rea-
geren.
Ik hoop niet dat Ineke
zon geval is en dat ze
nu ligt te wachten tot
dat ze van haar 'leven'
wordt beroofd (mis-
schien zelfs door haar
eigen man, en al dan
niet onder medische be-

geleiding).
Ondanks het zeer goede
werk dat door de medi-
sche wetenschap is en
wordt verricht, heeft ze
de mens óók in een si-
tuatie gemanoeuvreerd
waardoor het menselijk
geweten zwaar op de
proef wordt gesteld. En
als het geweten verstek
laat gaan, dan gaan wij
ons benemen als (ge-
brekkige) Godheden
met macht over leven
en of dood.

KERKRADE
M. Crausen

Hereniging van Duitsland
Geen dag gaat voorbij of we
worden geconfronteerd met
het woord hereniging. Geen
ander feit evenaart dit gegeven
in belangrijkheid voor de we-
reld van vandaag. Het kleurt al
wat wij zeggen, denken en
doen. Heeft Duitsland in de
geschiedenis dan alleen maar
oorlog gevoerd?, vroeg me-
vrouw M. Kirsch-van Nuil
(d.d. 27-11-'B9). Hier een reac-
tie.

In 1870-1871 voerde Duitsland oor-
log met Franrkijk. 1914-1918 we-
reldoorlog I. 1939-1945 wereldoor-
log 11. Dit betekent in 70 jaar drie
keer de wereld in vuur en vlam.
In een appèl aan de toenmalige
bondskanselier Helmut Schmidt in
1980, hebben vier in Berlijn levende
schrijvers geëist dat Duitsland af-
stand zou nemen van zijn politiek.
In een door Thomas Brasch, Gün-
ther Grass, Sara Kirsch en Peter
Scheider ondertekende brief ver-
langen zij dat de Bondskanselier de
„bijzondere verantwoording der
Duitsers" voor de vrede zou besef-
fen.

Het appèl besloot met de oproep:
Benut de kans. die de situatie de
Duitsers nu biedt, uit de geschiede-
nis werkelijk te leren en voor de eer-
ste keer mee te helpen de vrede in
Europa te bevorderen. Tegenwoor-
dig neemt de Bondsrepubliek de
eerste plaats in onder de landen
waar kernwapens opgesteld staan.
In geen enkel land op deze aardbol
bevindenzich zoveel verschrikkelij-
ke wapens per vierkante kilometer
als in ons buurland. Dit treurige re--
cord moet toch iedere objectieve be-
oordeier aan het denken zetten. Op
dezelfde pagina konden wij lezen
dat Duitsland het machtigste en
welvarendste land binnen de EG is.

Dit feit kan niet ontkend worden; de
Amerikaanse bewapenings- en ont-
wapeningscommissie rekent de
Bondsrepubliek bij de vier grootste
wapenexporteurs. Jaarlijks wordt
voor een bedrag van ca. 8 miljard
Duitse Marken wapenonderdelen,
munitie en legervoertuigen geëx-
porteerd. Duitse werven werken
aan onderzeeërs voor Iran. De Duit-
se vliegtuigindustrie levert via
Spanje hefschroefvliegtuigen aan
Irak. Andere Westduitse bedrijven
leveren Iran kanonnen en gasmas-
kers, lraakse soldaten reden met
Duitse voertuigen naar het front en
ontvingen via allerlei slinkse omwe-
gen het Duitse luchtafweergeschut
'Artemis 30. Duitse firma's sticht-
ten lraakse zenuwgasfabrieken en
hielpen bij het fabriceren van het
eindprodukt. De resultaten hebben
we op honderden verschrikkelijke
beelden kunnen zien.

Duitse hereniging! 78 miljoen Duit-
sers die achter hun vredes- en vrij-
heidslievende bondskanselier aan-
lopen, die echter pertinent weigert
de Poolse westgrenzen te garande-
ren. 'Heimms Reich', begon het
toentertijd ook niet met een geschif-
te schilder?.

LANDGRAAF Huub Smeets

# Demonstratie
voor Duitse
hereniging, in de
DDR, tijdens het
bezoek datKohl
daar bracht.

Commissariaten
In Limburg werken in talloze pro-
jecten en organisaties honderden
vrijwilligers. Dat doen ze gratis, on-
danks het feit dat veel van hen van
een minimum-uitkering moeten
rondkomen. Wat let gouverneur en
burgemeesters als ze met hun tijd
geen raad weten om dit voorbeeld te
volgen?

Ze moeten ons niet proberen wijs te
maken, dat ze voor die commissa-
riaten gevraagd worden om hun
kennis. leder redelijk ontwikkelde
vrouw of man met maatschappe-
lijke interesse kan dit 'werk' net zo
goed aan. De ondernemingen gaat
het niet om dekennis van deze over-
heidsdienaren, maar louter en al-
leen om hun lobby-werk en deze
dienaren gaat het om de poen. En
dan mag, volgens zorgvuldig door
hen in stand gehouden wetten, het
juridisch recht wel aan hun kant
staan, maar moreel staat hun gedrag
niet hoger als dat van een ordinaire
tasjesdief.

In Leipzig komen dappere mensen,
ondanks de politiestaat, in opstand
tegen de corruptie van hun topfunc-
tionarissen. In Limburg slikt de
meerderheid het wel en gaat bij de
volgende verkiezingen de stem ge-
zagsgetrouw naar de clan, waartoe
deze heren behoren. Een volk krijgt
de regering die het verdient.

KERKRADE Lei Gisberts

Schengen
o

Het zogenaamde Schengen-ak-
koord blijft de gemoederen be-
zighouden. Nederland is een van
de gangmakers bij dat akkoord
en tracht de andere vier landen
naar eigen inzicht op te dringen
banken te verplichten opgave te
verstrekken van gedeponeerde
gelden evenals in Nederland het
geval is. Daarbij wordt de priva-
cy bij rente-opgaven op grond
van een gentlemen's agreement
zonder wettelijke basis geschon-
den.
Als Nederland en misschien een
enkel ander land zich akkoord
hadden verklaard met bronbe-

lasting als collectieve opgave
was wellicht overeenstemming
bereikt. Nu men het onderste uit
de kan wil, krijgt men het beken-
de lid op de neus door de stugge
houding van het Groothertog-
dom Luxemburg. Daarbij ne-
geert men bovendien dat er nog
een aantal andere landen is waar
men belastingvrij geld kan depo-
neren.
Met weigering tot een akkoord te
komen bevordert men niet de
economische groei, de investe-
ringen en de handel in Europees
verband, zeker niet met het oog
op de eenwording van de Euro-
pese landen in 1992.

GELEEN M.H.J. Janssen

Duivenmelker
In verband met het bericht in uw
dagblad 'Phoenix sluit duivenmel-
ker voor 10 jaar uit', het volgende.
Wat uitsluiting betreft heeft de
Phoenix mij te kennen gegeven dat
de veroordeling ingaat op de dag dat
hun besluit onherroepelijk is ge-
worden.
Zover is het althans nog niet. Maar
de tekst van u wekt de indruk alsof
dit reeds definitief is.
Zolang niet bewezen is dat Broek-
mans schuldig is aan onreglemen-
taire handelingen gaat hij rustig
door met het spelen van zijn duiven.
Ook zijn bestuursfunctie komt hier-
door niet in het geding. Voor het
doen spelen met een klok welke niet
aan de NPO-eisen voldoet, - maar
waarvoor toch een certificaat van
goedkeuring werd afgegeven, waar-
van men Broekmans ook nog de
kosten laat betalen, en die de indruk
moet wekken van een deugdeijk ap-
paraat, zijn andere mensen verant-
woordelijk. Het is voor een verve-
lende affaire, maar levert geen sla-
peloze nachten op.
BRUNSSUM Hub Broekmans

Ongelukken
Een dezer dagen las ik in de krant
dat er minder ongelukken in het
verkeer gebeuren. Daar kijk ik wer-
kelijk van op, als je het gedrag ziet
van fietsers en bromfietsers op de
weg. Ze rijden zonder voor- of ach-
terlicht, soms met meer naast el-
kaar, veel te hard, soms door het
rode licht, steken geen hand uit als
ze links ofrechts willen afslaan.
Wijsje ze toevallig op hun fout, dan
hebben ze ook nog een grote mond.
Auto's zouden in de toekomst met
dimlicht overdag moeten rijden,
maar fietsers en brommers niet. Het
is verschrikkelijk hoeveel fietsers er
's avonds zonder licht rijden. Ik
hoop dat de politie daar eens streng
op gaat letten. En dan niet te verge-
ten die crossmotors, die zijn zo bru^
taal en geven je geen voorrang; ze
rijden je gewoon van de weg af. Dat
heb ik al een paarkeer meegemaakt.
Ik hoop dat de politie daar in de toe-
komst eens op gaat letten. Dan ge-
beuren er minder ongelukken en
het brengt ook nog een flinke duit in
de kassa.
LANDGRAAF W.F. Hanssen

in gesprek/videospoor

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redac-
tie hoeft het niet eens te zijn met
de inhoud. De brieven dienen
betrekking te hebben op publica-
ties in deze krant. Ze dienen kort
en zakelijk te zijn. Te lange brie-
ven 'worden ingekort of gere-
tourneerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer. Brie-
ven oprijm en brieven die oproe-
pen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige da-
den worden niet geplaatst. Dat
geldt ook voor brieven met on-
welvoeglijk taalgebruik en bele-
digingen. Anoniem ingezonden
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

WOENSDAG

STONEFOX (1987- VS)
15.30- 17.05 uur - 95 min - Nederland 1

Willy is twaalf jaaren heeft de zorg voor
zijn zieke grootvader en de noodlijden-
de boerderij. Het winnen van een hon-
deslee-wedstrijd waar geldprijzen aan
verbonden zijn, is nog de enige kans
aan geld te komen...

THE BREAKFAST CLUB (1985 - VS)
20.25 - 22.00 uur - 95 min - Veronique

Een vijftal totaal verschillende tieners
moeten hun vrije zaterdag op school
doorbrengen om strafwerk te maken. In
de loop van de dag leren ze elkaar,
maar ook zichzelf, beter kennen...

CELEBRATION FAMILY (1987 - VS)
20.30 - 22.00 uur - 90 min - Nederland 1

Het echtpaar Marstons adopteert naast
hun eigen twee kinderen nog eens tien
kinderen. De buren spanneneen proces
aan wegens overlast en denken dat het
paar niet in staat is al hunkinderen goed
op te voeden.

THE WORLD ACCORDING TO GARP
(1982 - VS)
22.40- 00.50 uur - 130 min - Duitsland 2

De sterke moeder-zoonbinding eindigt
dramatisch als beiden een bliksemcar-
rière als schrijver maken. Het door de
zoon verlangde rustige leventje wordt
door het optreden van moeder telkens
verstoord.

Z/w: DARK PASSAGE (1947 - VS)
23.50- 01.35 uur - 105 min - Duitsland 1

Vincent Parry ontvlucht de gevangenis
van San Quentin, waarin hij vastzit voor
een moord die hij niet gepleegd heeft.
Hij ontmoet op zijn vlucht een vrouw, die
hem maar al te graag helpt...

DONDERDAG
THE RAILWAY CHILDREN (1972 - GB)
15.10-17.00 uur -110 min - Nederland 2

Drie kinderen zetten zich in om de naam
van hun vader te zuiveren. Pa zit in de
gevangenis omdat hij beschuldigd wordt
van spionage.

DOWN AND OUT IN BEVERLY HILLS
(1986-VS)
20.29- 22.15 uur-106 min - Nederland 2

Fabrikant Dave Whiteman woont met
zijn gezin in een chique wijk in Beverly
Hills. Het volkomen doodgelopen en
lege bestaan van de familie wordt ver-
stoord door de komst van de landloper
Jerry Baskin...

BLACK SUNDAY(1977 - VS)
20.55- 23.10 uur - 135 min - BRT 2

Een internationale terroristenbende
heeft het plan het 'Super Bowl' voetbal-
stadion op te blazen. Zij roepen de hulp
in van een voormalig krijgsgeva: eyene
uit de Vietnamese oorlog.

SEDUCED (1985 - VS)
22.25 - 24.Q0 uur - 95 min - Veronique

Een grote winkelonderneming schudt
op zijn grondvesten door een intern
aandelenschandaal. Om hun geloof-
waardigheid terug te krijgen nodigen ze
de advocaat Mike uit om het zaakje op
te knappen...

VRIJDAG
STORY OF A COWBOY ANGEL (CAN)
15.55 - 17.30 uur - 95 min - BRT 1

DIE SINGENDEN ENGEL VON TIROL
(1958-OOSTENRIJK)
20.15 - 21.45 uur - 90 min - Duitsland 1

De ouders van Evi begrijpen elkaar niet
meer goed. Het jonge meisje vindt dit
verschrikkelijk. Tijdens een vakantie in
Tirol maakt zij kennis met de familie En-
gel, en voelt dan des te meer wat zij
thuis mist...

UNFAITHFULLY YOURS (1983 - VS)
20.20- 21.55 uur - 95 min - BRT 1

Een privé-detective wordt per vergissing
gevraagd Daniella Eastman, de jonge
vrouwe van een dirigent, te volgen.
Wanneer hij dit verneemt is de dirigent
erg boos. Achteraf wordt hij ondanks al-
les toch nieuwsgierig naar het verslag...

LE CHAT(1970-FR)
23.10 - 00.35 uur - 85 min - Duitsland 2

Een grandioos duelvan haat tussen Ju-

lien en Clemence, sinds het twintig jarig
huwelijk. Zij hebben elkaar innig lief ge-
had, maar spreken al lang niet meer met
elkaar...

KIDS LIKE THESE (1987 - VS)
23.20 - 00.50 uur - 90 min - BRT 1

Joanna en Bob Goodman beslissen hun
kind, dat aan het Down-syndroom lijdt,
toch thuis groot te brengen...

IN THE SECRET STATE (GB)
23.35-01.12 uur -107 min- Nederland 1

Inspecteur Frank Strange werkt op een
supergeheime afdeling van het rege-
ringsapparaat. Op de laatste dag voor
zijn pensioen pleegt een van zijn colle-
ga's zelfmoord...

THE MALTESE FALCON (1941 - VS)
23.50- 01.25 uur - 95 min - Duitsland 1

Twee particulier detectieven doen hun
werk in San Francisco. Op een dag duikt
er een aantrekkelijke dame op, die een
man wil laten schaduwen...

ZATERDAG
THE THANKSGIVINGS PROMISE (1986 -VS)
15.52- 17.39 uur-107 min- Nederland 1

Travis Tilby is een in zichzelf gekeerde
jongen, die ook binnen het gezin een
beetje uit de toon valt. Travis krijgt de
zorg over een jong gansje en heeft er
grote moeite mee wanneer het dier op
Thanksgiving Day gegeten zal worden...

MURDER BV DEATH (1976 - VS)
20.20 - 22.00 uur - 100 min - Veronique

Lionel Twain een exentrieke miljonair
heeft een uitnodiging voor 'Diner en een
moord' naar de vijf beste detectieves ter
wereld gestuurd. Als het illustere gezel-
schap bij elkaar is vertelt Twain dat er
om middernacht iemand in de kamer
met twaalf messteken om het leven
wordt gebracht.

THE DESPERATE HOURS (1955 - VS)
22.50- 00.40 uur - 110 min -Duitsland 1

Drie mensen ontsnappen uit de gevan-
genis en nemen hun intrek in het huis
van een gezin. Terwijl ze wachten op
een vrouw die geld komt brengen, dwin-
gen zij de bewoners zich naar buiten te
gedragen alsof er niets aan de hand is...

DOCTOR X (1932 - VS)
23.10- 00.25 uur - 75 min - Duitsland 2

In het Newyorkse havenkwartier zaait
de maneschijnmoordenaar paniek. Ook
het jongste slachtoffer wordt gewurgd
en met een scalpel verminkt...

ZONDAG
THE NUDE BOMB (1985 - VS)
20.20 - 22.00 uur - 100 min - Veronique

De leider van de nieuwe organisatie
KAOS dreigt een nieuw wapen te ge-
bruiken als zijn eisen niet worden inge-

willigd. Dit wapen is in staat allex.
in een keer te vernietigen...

DOCTOR ZHIVAGO (1965 - VS) jj
22.00 - 01.05 uur - 185 min - BR 1 L

Lotgevallen van dr. Zhivago en' fc
liefde Lara.

DIE ENTE KLINGELT UM V_ 8(19# \
01.30 - 2.55 uur - 85 min - Duits"

Computer-ingenieur dr. Alexaf" \
ook thuis voorzien van alle 'sche gemakken. In zijn super?
een eend gebraden worden en" |
acht geeft een bel aan dat de e&\
is. Het loopt echter anders af. ■ l

recept
Lauwwarme
aardappelsalade
_3Tj deze lauwwarme aardappelsala-
de komt de smaak van de aardappel
meer tot zijn recht dan in een koude
salade. Bovendien bevat ze minder
vet omdat er geen olie in gebruikt
wordt. SaladejDast erg goed bij vis.

Benodigdheden voor 4 personen: 800
g aardappelen, 75-100 g rauw ontbijt-
pek', 1 flinke ui, 2 dl bouillon, citroen-
sap, mierikswortel (uit een potje), 1
grote eierdooier, 3-4 el zure room, pe-
per en zout, peterselie en bieslook.
Borstel aardppelen onder de kraan af
en breng met schil aan de kook.
Kook ze net gaar. Giet af en laat even
uitdampen. Bak ondertussen plakjes
spek knapperig en bruin. Laat ze op
keukenpapier uitlekken en verkrui-

mcl ze. Pel de ui en hak deze klein.
Fruit uisnippers in spekvet glazig.
Schenk dan de bouillon in de pan en
laat deze warm worden. Pel aardap-
pelen en snijd boven pan in plakken.
Meng eierdooier met mierikswortel
en zure room. Meng plakjes zorgvul-
dig door bouillon en breng op smaak
met ruim peper en niet veel zout.
Meng dan de eierdooier met mieriks-
room door de salade.-Bestrooi rijke-
lijk met peterselie en bieslook en ten
slotte met het verkruimelde spek.

hub meijer

videospoon
Woensdag 27 december tot en met
maandag 1 januari
Z/w: alleen in zwart/wit

MAANDAG
ANNIE (1982-VS)
15.00-17.00uur-120min-Nede^

De tienjarige Annie is het leven,
weeshuis moe. Zij gaat een da!}8.
een rijke zakenman om eens leti*.\wend te worden. Langzaam maai'
verovert zij alle harten...

DISASTER ON A COASTLINER Il'
VS)
22.25 - 24.00 uur - 95 min - Vero4

De vrouw van de president staat\
punt met de trein van San Frajj
naar Los Angeles te vertrekken 'T
chell, een geheim agent moet de\
dentsvrouw beschermen. Van^!computercentrum wordt de i&_\
gaten gehouden. Plotseling kofl*l
erachter dat de computer gesa"'
is...

THE LAST TYCOON (1975 - VS)
22.55- 00.55 uur - 120 min -Duitse

Filmproducer Monroe Stahr hee"
geniaal gevoel voor wat het pubjjj
zien en horen. Als een soort <3
heerst hij over het lot van allen, dj
hem afhankelijk zijn, van studiosi
acteur. Monroe ontmoet op het Jterrein op een avond een jonge*l
die een reïncarnatie lijkt te zijn vlj|
tragisch om het leven gekomen vfll

Oplossing van zaterdag
SIAFRÏH-VE RS l'
T-A I-O E'|
E-LENINGRADER'j
M E-U-S E'
POOLVOS-TEKEN
E E .p A --'libel-opontho"
__U 0-0 E'
OPSTELLER-MAR
MLK-E - - '1
n-rafel-uitha'l
I_E U - S - R - - '|
B-VERLIESPOST'j
U-U -'--E-E o'|
STEPPER-NETHE 1

Uitgeversmaatschappij

LimburgsDagblad
Directie:
mr. F.A.M, van Hellemoni"
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 938
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: J^
Brunssum 045'2^
Geleen 04490-^)
Heerlen-Centrum Ms'7!^Kerkrade 045-452932/*^Jf)
Maastricht o*3'2_Tpi
Schaesberg 045"3]«M^
Roermond M750-]JTj.
Sittard 04490-]^
Valkenburg 04406-Iï,r

FaX!
c 739^redactie 045'7,^

advertenties 045-73*^
Telex: fl
redactie ,fl;.overige atdelingen
Abonnementsprijzen-'
bij vooruitbetaling te voldo^per kwartaal > „ifl
per maand >

Woensdag 27 december 1989 "2

puzzel van de dag

Limburgs dagblad ,J

de bezeten bezitter panda en de magimixer



'".toneelstuk van Beckett is sy-Wem voor een werk van moei--5* beknoptheid, een
""eeuw van pijn van een nage-
TS leeg toneel. Een van zijn
J^ken: 'Adem' duurt maar 35jonden en bestaat slechts uit
"tienen en licht. „Aan het ein-pYan mijn arbeid, is er slechts
y - zo zei de lerse schrijverrs- In 1986, op zijn tachtigste
Paardag, eerden universitei-P en theaters over de hele we-
piBeckett met conferenties, le-gen en speciale bijeenkorrï-n gewijd aan zijn oeuvre. Bec-

kett woonde - uiteraard - geen
enkele ervan bij.

Toen de actrice Billie Whitelaw,
die beroemdheid verwierf door
haar spel in zijn stukken, de lerse
schrijver vertelde dat zij was uit-
genodigd om voor studenten een
lezii|g over hem te houden maar
echt niet wist waar die stukken

over gingen, barstte Beckett in
lachen uit en zei: „Nou Billie, je
kan hen vertellen dat ook de
schrijver bij God niet weet waar
ze over gaan".

Beckett werd op 13 april 1906 uit
protestantse ouders in Dublin
geboren. Hij kreeg zijn opleiding
aan het Trinity College in Dublin

en gaf later les aan de Ecole Nor-
male Superieure in Parijs en ver-
volgens aan het Trinity College.
Eind jaren dertig verhuisde hij
naar Parijs.

In 1938 werd Beckett neergesto-
ken door een man die hem op
straat om geld vroeg. Een jonge
hem onbekende vrouw hielp
hem naar een ziekenhuis. Bec-
kett en die vrouw, Suzanne Des-
chevaux-Dumesnil, begonnen
een verhouding en trouwden in
1961 in het geheim in Engeland.
Later begon Beckett in hetFrans
te schrijven en vanuit die taal
vertaalde hij zijn originelen naar
het Engels.

Noriega wordt vermoedelijk uitgewezen

Leger VS verstevigt
greep op Panama

Vervolg van pagina 1
|Amerikaanse regering vindt dat Noriega moet worden uit-
j^erd zodat hij kan terechtstaan. Volgens de AmerikanenP Noriega ten minste 10 miljoen dollar verdiend door Co-
lbiaanse drugkartels toestemming te geven Panama als tus-
K^tion te gebruiken voor de verscheping van cocaïne naar

8. De Amerikanen vinden daarom dat de normale asielre-
'Voor Noriega niet gelden.

uiteindelijke lot van Noriega zal
rBen van onderhandelingen
.i het Vaticaan, de VS, Noriega
,6ri de nieuwe Panamese rege-
[°nder leiding van president En-
F,^e Amerikanen zullen er ver-
gelijk uiteindelijk mee akkoord

S^ri gaan dat de verdreven dic-
tr>aar een ander land dan de VS
*°rden uitgewezen. Maar het is
'de vraag welk land dat dan zal

He i s voor Noriega geen goede
i tut dat land heeft een uitle-

veringsverdrag met de VS. Boven-
dien liet Spanje weten geen prijs te
stellen op zijn komst. Cuba is voor
de Amerikaanse regering denkelijk
geen goede keus, want dat land zal
Noriega nimmer aan de VS willen
uitleveren. De Dominicaanse Repu-
bliek is een mogelijkheid: Noriega
heeft daar een dochter wonen en be-
zit er land.

Hoewel de Amerikanen, ondanks
een zeer intensieve klopjacht, No-
riega dus niet in handen hebben ge-
kregen, toonden hoge militairen en
regeringsfunctionarissen zich opge-
togen over zijn vlucht. Dankzij No-
riega's vlucht konden de Ameri-
kaanse troepen in Panama hun
greep op het land ook danig verster-
ken. Gisteren werd voor het eerst
gerapporteerd dat het vrijwel overal
rustig was gebleven.

Minister Cheney (Defensie), die'dt
kerstdagen bij de 24.000 Ameri-
kaanse militairen in Panama door
bracht, speculeerde dat nu wellicht
snel een aantal van de overgevlogen
militairen weer terug naar huis kan
gaan. Volgens bronnen in het Witte
Huis zal president Bush nu toch
'spoedig' verklaren, dat de Ameri-
kaanse taak in Panama is volbracht.
Dat zou het sein tot repatriëring van
in ieder gev.al een deel van de troe-
pen zijn.

In Panama-stad zelf, waar de afgelo-
pen week zwaar is gevochten is en
bovendien op grote schaal is ge-
plunderd, begint weer iets van het
normale straatbeeld te herleven. De
rommel wordt opgeruimd, en de
eerste winkels zijn weer geopend.

" Amerikaanse soldaten bewaken de pauselijke nuntiatuur in Panama-Stad, waar Noriega een
veilig heenkomen heeft gezocht.

Zestien doden
bij flatbrand
iNoN CITY - In de VS zijn bij
■felle brand in een bejaardenflat
B^hnson City (Tennessee) zon-
Tpond zeker zestien mensen om
i gekomen. Ongeveer vijftig
2?n, onder wie vijftien brand-

P'ieden, liepen verwondingen
v° deelde de brandweer mee. De

£7'teitei_ vrezen dat het aantalJfltoffers in het tien verdiepingen
ft^e John Sevier Retirement
|L*r nog verder zal oplopen. In de
■?rdenflat, een oud hotel dat in
L omgebouwd, wonen 145

irt de oorzaak van de brand, die
L e tweede etage onstond, is nog
■i^ bekend. In het verleden werd
L aantal malen vals alarm gege-
L *odat men het op kerstavond
L achtte het pand te ontrui-
l' aldus de brandweer.

Grenzen
Hij onderstreepte dat zijn program-
ma van hervormingen, de perestroj-
ka, zijn grenzen heeft en een daar-

van is het ter discussie stellen van
de eenheid van de communistische
partij, aldus het persbureau Tass.
Volgens Gorbatsjov hebben de Li-
touwse communisten niet de macht
om een onafhankelijke partij te
stichten. Hun besluit is dan ook niet
rechtsgeldig en wordt niet erkend.
Desondanks deed de partijleider
een oproep om een politieke oplos-
sing te vinden. Het politburolid Va-
dim Medvedev zei nu afloopvan het
plenum dat hangende de missie, die
volgens het CC door Gorbatsjov zelf
moet worden geleid, geen actie zal
worden ondernomen.

Het parlement van de Sovjetunie
heeft zondag zijn afkeuring uitge-
sproken over de inval in Afghanis-
tan in december 1979. Het besluit
het buurland binnen te vallen, ver-
dient een 'morele en politieke ver-
oordeling', zo concludeerde het
Congres van Volksafgevaardigden.
Het Congres verklaarde zondag ver-
der de geheime protocollen bij het
Molotov-Ribbentroppact onwettig.
Deze protocollen leidden in 1940 tot
de inlijvingvan de drie Baltische re-
publieken in de Sovjetunie. Het
Congres sprak zich overigens niet
uit over de wettigheidvan deze inlij-
ving.

binnen/buitenland

punt uit
Khmer

De communistische guerrilla-
groep Rode Khmer in Cambod-
ja heeft bij aanvallen op militai-
re bases in het noorden van het
land 300 man regeringstroepen
gedood en 200 gevangen geno-
men. Dat bericht de radio van
het verzet in een communiqué
dat gisteren in Thailand werd
opgevangen. De afgelopen
maand heeft de Rode Khmer
over een lengte van 80 kilome-
ter een aantal steunpunten ver-
overd, waaronder de hoofdstad
van de provincie Anlong Veng.

Brandt wil
weer in

parlement
BONN - De voormalige West-
duitse bondskanselier Willy
Brandt (SPD) heeft zich laten
overhalen mee te doen aan de
parlementsverkiezingen van
volgend jaar. Dat meldt het
blad Bild am Sonntag. De 76-ja-
rige staatsman, die in 1971 de
Nobelprijs voor de Vrede won
voor zijn onvermoeibare pogen
de spanningen tussen Oost en
West te verminderen, staat na
de dramatische gebeurtenissen
in Oost-Europa weer volop in
de belangstelling.

Brandt is na het openstellen
van de grenzen tussen de twee
Duitslanden tijdens bezoeken
aan de DDR stormachtig toege-
juicht door de Oostduitsers.

„Hij heeft weer zin in de poli-
tiek na zijn bezigheden van de
afgelopen weken", aldus een
woordvoerder van de SDP. Hel
is de bedoeling dat Brandt vol
gend jaar december de SPD
lijst in de deelstaat Noordrijn
Westfalen zal aanvoeren.

Sovjetleider naar Litouwen na slap partij-afdeling

Gorbatsjov neemt
afscheiding niet

MOSKOU Sovjetleider Michail
Gorbatsjov gaat binnenkort zelf
poolshoogte nemen in de Baltische
republiek Litouwen naar aanleiding
van het recente besluit van de Li-
touwse communisten om zich los temaken van de centrale partijorgani-
satie in Moskou. Gorbatsjovs komst
werd gisteren via de radio bekend-
gemaakt door de Litouwse partijlei-
der, Algirdas Brazauskas, na eenspoedzitting van het Centraal Comi-
té in Moskou over de Litouwse ont-
wikkelingen. Het CC stelde zich
vierkant op achter Gorbatsjov die
de stapvan de Litouwse communis-
ten niet erkent en veroordeelt.

Brazauskas, zo zei een radiojourna-
list in een telefoontje vanuit Vilnius,
acht de opstelling van het Centraal
Comité 'in deze situatie juist. Er
zijn naar zijn zeggen geen organisa-

torische beslissingen genomen. Er
komt binnenkort een groep leden
van het CC, mogelijk onder leiding
van Gorbatsjov zelf, naar Litouwen
om de zaak te bespreken.

Gorbatsjov zei tijdens het plenum
dat het Centraal Comité de afgelo-
pen twee dagen aan de kwestie
wijdde, dat de Litouwse beslissing
de eenheid van de Sovjetunie
dreigt. „Als we deze grens overste-
ken, kunnen we ervan worden be-
schuldigd doelbewust de Sovjet-
unie op te delen". Dat zal deze rege-
ring en deze partijleiding niet toe-
staan, aldus Gorbatsjov.

Koningin Beatrix
hekelt hebzucht

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De grootste be-
dreiging voor de Westerse we-
reld is de hebzucht. Dat zei ko-
ninginBeatrix eerste kerstdag in
haar jaarlijkse kerstboodschap.
„Aan de illusie van het 'meer is
beter' gaat de wereld ten onder",
aldus de Koningin, die vindt dat
„het egoïsme een drijvende
kracht is geworden in onze maat-
schappij."De tijd is gekomen dat
„ieder voor zichzelf moet nagaan
wat zij of hij echt wil bezitten.
Het meerdere is er om te delen",
aldus de koningin.

Over de ontwikkelingen in Oost-

Europa zei de Koningin: „Vrij-
heid - hoe kostbaar ook - is geen
toverwoord is waarmee de maat-
schappij op slag kan worden ver-
anderd. Vrijheid is evenmin een
rustig bezit. Niet het voortdu-
rend openhouden van keuzen
maakt mensen vrij, maar juist

een verantwoord gebruik van de
mogelijkheid tot kiezen".

Paus Johannes Paulus II heeft
maandag, eerste kerstdag, in zijn
traditionele kersttoespraak,
Gods zegen gevraagd voor Roe-
menië, waar de geboortedag van

Christus 'met angst en beven
wordt gemarkeerd nu het land
de weg naar de vrijheid heeft in-
geslagen. Tienduizenden gelovil
gen luisterden onder een stralen-
de zon naar het 'Urbi et Orbi' dat
de paus uitsprak vanaf het mid-
delste balkon van de St. Pieter.
Op het moment waarop de we-
reld 'uit een nachtmerrie ont-
waakt' en er hoop is op een bete-
re toekomst „viert Roemenië dit
Kerstfeest in angst en zorgen, vol
smart over de vele mensen die op
tragische wijze het leven verlo-
ren en met blijdschap omdat het
weer de weg naar de vrijheid is
opgegaan", zo zei de paus.

Met Kerst veel
Westduitsers
naar de DDR

WEST-BERLIJNr Ruim een mil-
joen Westduitsers'hebben de kerst-
dagen benut voor een bezoek aan de
DDR. Maar de stormloop die was
verwacht na het opheffen door de
DDR van de visumplicht en het ver-
plicht geldwisselen voor Westduit-
sers, bleef uit. In West-Berlijn was
het echter wel raak bij de vrijdag ge-
opende doorgangen onder de Bran-
derburger Tor, waar zich tiendui-
zenden Westberlijners meldden.

De Westduitsers werden in de DDR
met drank en geschenken opge-
wacht door Oostduitse burgers in
feeststemming. Overal hingen ter
verwelkoming spandoeken en aan-
plakbiljetten. Volgens het officiële
Oostduitse persbureau ADN meld-
den zich op kerstavond zon half
miljoen mensen bij grensovergan-
gen van en naar de Bondsrepubliek,
en een evengroot aantal bij de door-
gangen in de Berlijnse Muur. Van
de Muur blijft steeds minder over.

Veel souvenirjagers hebben al hun
slag geslagen.

Tutu baart
opzien
in Israël

JERUZALEM - Bomalarm ver-
stoorde in de kerstnacht een mis,
opgedragen door de Zuidafrikaanse
Nobelprijswinnaar aartsbisschop
Desmond Tutu. De kathedraal van
St.George, in Oost-Jeruzalem,
moest halverwege de dienst na een
anonieme telefonische melding
worden ontruimd om bomexperts
van de Israëlische politie de gele-
genheid te gevenhet kerkgebouw te
onderzoeken. Het was het diepte-
punt van een kerstbezoek aan het
Heilig Land van de zwarte Angli-
caanse kerkleider, die door de Pa-
lestijnse christelijke gemeenschap
warm is ontvangen, maar door de
Israëli's koel of zonder meer vijan-
dig.

In de loop van zijn bezoek heeft
Tutu niet alleen de Israëlische poli-
tiek in de bezette gebieden veroor-
deeld, maar ook het geweld aan Pa-
lestijnse kant. Zondag verklaarde
Tutu de strijd van het Palestijnse
volk voor een eigen land te steunen,
„maar wij zeggen ook dat de joden
recht hebben op een eigen staat.''

Israël heeft gisteren overigens aan-
vallen gedaan op militaire bases van
de Libanese communistische partij
in Zuid-Libanon. Volgens het op-
perbevel in Tel Aviv ging het om
een vergeldingsactie voor een aan-
slag op de commandant van het pro-
Israelische Zuidlibanese leger. In
totaal werden zeker vijfmensen ge-
dood en raakten er zestien gewond.

Akkoord
Polen en het Internationale
Monetaire Fonds (IMF) hebben
na enkele maanden onderhan-
delen zaterdag een akkoord be-
reikt, zo is in Warschau bekend-
gemaakt. De beide partijen
hebben nauwgezet afgespro-
ken hoe de Poolse economie
moet worden gesaneerd. Te-
vens voorziet de overeenkomst
in een kredietverlening van 710
miljoen dollar.

Rood
De Japanse regering komt zo-
als het zich nu laat aanzien in
het in april volgend jaar begin-
nende begrotingsjaar voor het
eerst sinds vijftien jaar zonder
tekort te zitten. Het zondag
door de regering in Tokio inge-
diende begrotingsvoorstel
„vormt een mijlpaal in onze in-
spanningen onze financiën te
consolideren", zei een woord-
voerder van het Japanse minis-
terie van Financiën.

Doden
Zeker 30 passagiers van een
autobus zijn zaterdag in de
Zuidafrikaanse provincie Oran-
je Vrijstaat om het leven geko-
men na het uitbreken van een
brand. Als vermoedelijke oor-
zaak van de brand wordt ge-
dacht aan het opsteken van een
sigaret door een passagier in de
nabijheid van een brandbare
vloeistof. Bij een ander buson-
geval in Zuid-Afrika, in de pro-
vincie Natal, verloren elf man-
nen het leven.

Geding
De Stichting Nederlandse
Hartpatiënten heeft een kort
geding aangespannen tegen het
Schiedamse ziekenfonds Delf-
land-Schieland-Westland. Dit
fonds zou drie hartpatiënten
schriftelijk hebben laten weten
hun operatie in het buitenland
niet te vergoeden. De stichting
organiseert sinds enkele maan-
den weer luchtbruggen naar
het buitenland in verband met
de lange wachtlijsten voor
openhartoperaties in Neder-
land.

Verlies
De Chinese vice-premier Yao
Yilin is met langer voorzitter
van de staatsplancommissie,
het belangrijkste economische
orgaan. Volgens premier Li
Peng, die gisteren door Radio
Peking werd aangehaald, heeft
Yao hierdoor meer tijd voor
zijn werk als lid van de staats-
raad, het kabinet, en kan Yao
hem daardoor helpen.Yao Yilin
staat bekend als een conserva-
tieve planeconoom.

Staking
De onafhankelijke Bulgaarse
vakfederatie heeft gisteren op-
geroepen tot stakingsacties om
politieke eisen voor hervormin-
gen kracht bij te zetten. De Bul-
gaarse televisie maakte mel-
ding van de stakingsoproep en
het was voor het eerst in 40 jaar
dat zij zo iets deed.De vakfede-
ratie Podkrepa wil morgen een
waarschuwingsstaking van
twee uur houden, gevolgd door
een algemene staking op don-
derdag. De federatie wil dat
partijleiders en parlementsle-
denaftreden en dat de partij-or-
ganisaties op de werkvloer af-
geschaft worden.

Vermist
Een zoekactie naar 13 vermiste
bemanningsleden van een Roe-
meens vrachtschip dat op
kerstavond bij stormweer zonk
voor Kaap Finisterre, ' heeft
niets opgeleverd, zo is door een
Spaanse marinefunctionaris
bekendgemaakt. Veertien an-
dere bemanningsleden konden
maandag van een vlot worden
opgepikt door een reddingshe-
likopter. Een zeeman verloor
op het vlot het leven.

Onrust
In vrijwel alle gevangenissen in
Tsjechoslowakije is onrust uit-
gebroken onder de gedetineer-
den. Naar het officiële persbu-
reau CTK gisteren meedeelde,
zijn gevangenen massaal in
hongerstaking gegaan en wei-
geren velen nog langer te wer-
ken.De actievoerders eisen ge-
zien de politieke veranderingen
in hun land een algemene am-
nestie en betere levensomstan-
digheden.

Beckett was wars
van eerbetuigingen
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Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Wonen Totaal

Kerst-Show
van 27 dcc. t/m 30 dcc.

korting ’ 200,- tot ’ 300,- (behalve aanb.)
* EIKEN GEBORSTELDE PLANKEN

* Lamellenparket van ’ll9,- voor ’ 97,50
* Massief eiken parket v.a. ’ 59,-

-" Opknapbeurt van uw parket nu 20% korting
* FORMICA VLOEREN (STARKETT-LAMETTE)

Nu bestellen, prijs vast tot 01-07-1990

Pegasus Parket
Geleen, Rijksweg zuid 233

Telefoon 04490-46675

Vakantie en Rekreatie

Motoren en scooters

Grote verbouwingsuitverkoop
tussen Kerst en Nieuwjaar.

20% tot 50% korting op kleding en helmen.
Tevens aanbieding in nieuwe en gebruikte motoren.
Keuze uit plusm. 125 stuks. Gratis frisdrank en koffie.

Motorcentrum Vos,
_Edisonweq 7, Echt. Tel, 04754-85300.

(Bromfietsen
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Reparaties

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

htobby/D.hj!.
METAALDETECTORS
C.Scope-Fiseher. Jac. Köh-
len Rijksweg Nrd. 104 Sit-
tard (bij ziekenhuis) 04490-
-13228.

Geldzaken
Betaal per mnd. Uw auto-
verzek. en Uw andere ver-
zek. reeds va. ’ 85,-.
VROUWEN extra-korting
45%. Info kantoor Heja
04742-3362.

Vredestein BANDEN nu met
50% korting tijdens onze
kerstshow. Tweewielerspe-
cialist Math. Salden Lim-
bricht.
De nieuwe FANTIC oasis
50.2 blauw, Aprillia red rosé,
Honda NSR, MTX-SH, Ya-
maha DTR uit voorraad le-
verbaar, nu v.a. ’ 132,- per
maand. Kom naar onze
kerstshow! Bromfietsspe-
cialist Math. Salden Lim-
bricht.

MOUNTAINBIKE Wheel-
dises "Revolver" nu van

’ 89,95 voor ’ 39,95. Twee-'
wielerspecialist Math. Sal-
den Limbricht.

Te koop gevraagd 2e hands
brom. automaten; 1990 ATB
modellen op voorraad lever-
baar, finan. mog. v.a. ’ 40,-
-per mnd. Veel keus in
VUURWERK. Rens Jans-
sen, Ganzeweide 54-56
Heerlen. Tel. 045-211486

Auto's

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

Fiatl27- 1050wit 1986
Panda 750 CL wit 1988
Panda 1000 CLrood oktober 1986
Uno 45 3x diverse kleuren vanaf 1986
Uno 45 Super zwart oktober 1987
Uno 60 Super wit 1987
Citroen AX rood 1988
Volvo 340 DL blauw 1986

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

Spoorsingel 50.
Tel. 045-724140.

De Olde CARAVAN, Sittard.
Kerst-show va. 27 t/m 30
dcc. Van, Wilk, Beyerland,
Sprinter, Vitesse, Quartz,
Award tour caravans, Wal-
ker vouwwagen, diverse
nieuwe, ex-verhuur en ge-,
bruikte caravans. Tevens
een uitgebreide onderdelen-
en accessoires-shop. Langs
de Hey 7, Ind.park Nrd. Tel.
04490-13634.

Huw./Kennism.
Elke woensdag gezellig
dansen met live entertainer
in ELDORADO Spaubeek.
Tel. 04493-4193.

~i' Limburgs Dagbladrg piccolo s
045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo s kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10 00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één 'woord in hoofdletters. Prijs ’ 1.15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat en Vermist gevonden ’ 0,95 per
millimeter hoogte
Rubrieken onroerend goed ’ 1,40per millimeter hoogte.
Rubriek bedrijven,transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter.' Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen'; 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', Kontakten/Klubs',
'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 BTW.

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

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

Mededelingen

A A A Winkel
KNALT U VOORDELIG HET NIEUWE JAAR IN.

Rumpenerstraat 116, Brunssum.

Personeel aanbod Landbouw
Voor VAKBEKWAME bin- fmrank
nen- en buitenschilderwerk- °NDERDEJ ENBANK.
zaamheden: 045-210020. "44tfJ-^/ia.

Personeel gevraagd

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving. Er wordt
gewerkt in ploegendienst. Bij gebleken geschiktheid kun-
nen de werkzaamheden langere tijd gaan duren. Leeftijd:
vanaf 18 jaar(in verband met ploegendienst). Eigen ver-
voer strekt tot aanbeveling. Hebt u interesse? Neem dan

contact met ons op!
Voor informatie:

045 - 718366, Anita Dolk of Cilly de Wildt
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat.

Welke vakbekwame meubelmaker wil bij ons komen
werken als

Keuken-Installateur
wisselend werk bij part. Full-time job. Goede honorering en

extra bij extra prestatie. Kennis van bijkomende werk-
zaamheden strekt tot aanbeveling. Sollicitaties bij voorkeur

schr. of na tel. afspraak.
VOSSEN-KEUKENS, EIKENDERWEG 77 HEERLEN.

Tel. 045-717555

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

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

Eindejaarsshow voor goede occasions en onze nieuwe
Hyundai's en Skoda's met veel extra's en super kortingen.

Beitel 19, Heerlen, tel. 045-424010.
(weg Simpelveld-Kerkade tegenover de Peppermill.)

Caravans/Kamperen

Zelfbouw-accessoires
Het grootste assortiment in Nederland!

oa. daken, meubels, ramen etc.
Altijd lage prijzen!

TIJDENS ONZE KERSTSHOW VAN 23 DEC T/M 6 JAN.
***"" SUPERSCHERPE AANBIEDINGEN *"****

CARAVAN IMPORT DE WIT
Rooiseweg 22, Schijndel. Tel. 04104-93800.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Jubileum ’ 100,- KADO op
alle gas, kolen, houtkachels.
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
KERSTSHOW van 27 - 30
dcc. Bartels Caravaning, off.
dealer van Caravelair en
Sprite. Hommerterweg 256,
Amstenrade-Hoensbroek.
Tel. 04492-1870.

Seat Ibiza 1.5 SKI '89; Ibiza
1.2 Crono, '89; Ibiza Playa
'86; Malaga 1.5 SKI '89; Ma-
laga 1.5 GL '88, '87 en '86;
Marbella GL '88; Fura GL
'84; Ronda 1.5 GLX '85;
Ronda 1.2 GL '85 en '84; I-
biza 1.7 GL Diesel '87; Ron-
da 1.7diesel '87 en '85; Audi
80 CC Diesel '85; Audi 100
GL '79; VW Passat '81; Su-
baru 1600 sta.car '88 en '87;
Talbot Solara 1.6 GLS '81;
Opel Kadert '83; Fiat Panda
'81; BMW 520, '80; Citroen
Visa '86; Ford Taunus '79;
Talbot Samba '82; Mazda
323 '79; Fiat 128 '76; Allegro
'76; Lada 2105 '82; Datsun
Sunny '79; Simca 1100 au-
tomaat '79; Fiat 133 '77; Rit-
mo Diesel '80; Ritmo 65 '79;
Horizon LS'B2; R 14L579;
Inr. en financ. mog. Seat-
Dealer A.C.H., Jeugdrub-
benweg 20, Hoensbroek.
Tel. 045-222455.
VW Golf 1600 CL wit 30.000
km '87; Opel Kadert 1600 wit
'83; Volvo 340 wit '84 en '85;
BMW 518 blauw '83; Honda
Civic geel '79; Citroen BK 19
TRD zwart schuifdak 12.000
km '88; BK Turbo diesel grijs
4.000 km '89; BK TRD zilver
'85; BK 16 TRI wit'BB; BK 16
TRS blauw '85; BK 16 TRS
rood met gas '85; BK GT zil-
ver '86; BK GT goudmet.
'85; BK 14 basis grijs '89; BK
14 RE zwart '88; BK Leader
zilver '86; AX Diesel 5-drs.
8.000 km 89; CX TRD Die-
sel zilver '86; CX 20 RE wit
'86. May CRUTZEN, Huns-
straat 33, Übachsberg. 045-
-752121.
Ford SIERRA 1,6 Laser
combi '85 1e eig. rood
’12.750,-; Ford Sierra 1,6 L
'83 antraciet ’ 6.950,-; Saab
900 Sedan '86 1e eig. grijs
LPG ’ 14.500,-; BMW 525
E '85 1e eig. bronzit
’13.500,-; BMW 520 i '82
grijs LPG ’8.000,-; BMW
316 aut. '82 zwart ’ 6.750,-;
Lada Samara '86 beige
40.000 km ’6.500,-; Lada
2105 '86 1e eig. wit LPG
50.000 km ’5.000,-; Alfa
Sprint 1,5 QV '85 zwart
’8.500,-; Mercedes 280 S
aut. '84 blauw veel ace.

’ 22.500,-; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '86 1e eig. wit

’ 13.500,-; Citroen Visa 14
TRS '86 1e eig. blauw
’8.750,-; Mini Metro Surf
dec'Bs 1e eig. blauw 40.000
km ’5.750,-; Opel Manta
2.0 80 compl. uitgebouwd
’4.500,-; Mitsubishi Galant
2.0 Combi '84 beige
’6.250,-; Renault 25 GTS
'85 wit schuifd., ’ 11.500,-;
VW Santana Turbo D '83
blauw ’ 8.250,- 04492-
-3234
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadert 16 S
Sedan LPG '87; Toyota Ter-
cel '84; Mitsubishi Galant
GLX 2.3 T.D/83; VW Passat
CL D. 5-bak, '82; Volvo 345
GL 5-bak '82; Volvo 343
DLS 2.0 t. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Volvo 343 GLS
aut. in nw.st. '80; Opel As-
cona 20 S aut. t. '80; VW
Kever, in nw. st, '74; VW
Golf '81; Ford Fiësta 1300 S
i.z.g.st. '78; Citroen GSA '82
VW Jetta LPG i.z.g.st. '81;
Datsun 120AF2coupé '78;
Opel Kadett 1200 S 81;
Ford Fiësta 1100 L Bravo
'81; Datsun Cherry '80; VW
Polo '79 i.z.g.st. Triumph
acclaim HLS '83; Audi 80 1e
eig. '80; A Manta GTE, i.z.g.
st voor liefhebber; Opel As-
cona 1.9 '80 ’ 1.000,-. In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.

Bedrijfswagens
Vrachtwagen MERCEDES
406 D, bwj. '75, APK 11-'9O,
autobalans, i.z.g.st.,

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

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. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Te k. jonge Schotse COL-
LIES. Oude Kerkstraat 74,
Heerlen. Tel. 045-726184.
Te k. 2 wedstrijd C PONY'S
lief karakt. géén handel.
Maes, Itterbeek 6, Geleen.

(Huis)dieren

Dierenpension Bodden
reserveert voor de Kerst- en Nieuwjaarsdagen een

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

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevr. SCHADEAU-
TO'S, sloop en loopauto's.
Tel. 045-753762.
Loven Heerlen B.V. Gran-
dioze Occasionshow Mini-
male inruilpr. ’1.500,- mits
3 mnd. kenteken op naam.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
rood '88; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 GLX'BB.
Mazda 626 HB 2.0 GLX,
LPG, 27-1087; Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; Mazda 626
HB 2.0 GLX '86; Mazda 626
HB 2.0 GLX '84; Mazda 626
sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 sedan 1.6 DX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 323 sedan 1.3 GLX
'86; Mazda 323 sedan 1.3
LX 2X '86; Mazda 323 se-
dan 1.3 GLX nw. model 3-
-10-'B5; Mazda 323 sedan
1.3 DX '83; Mazda 323 se-
dan 1.7 GLX diesel '88;
Mazda 323 HB 1.3 LX 3X
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX- 5-drs. '86; Mazda 323 HB■ 1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.5 DX '85; Mazda 323 HB

" 1.3 DX '83; Mazda 323 HB
1.5 GLX automaat '87; Maz-
da 323 HB 1.3 LX automaat
'86; Mazda 323 1.3 DX au-

_
tomaat '84; Opel Omega 1.8■ LS '87; Opel Ascona 1.6 S
'84; Opel Kadert 1.3 N '87;

" Opel Kadett 1.2 S '84; Opel
Kadett 1.2 S nw. mod. '85;
BMW 31581; BMW 318 au-. tomaat '81; Ford Escort 1.1
CL '86; Ford Escort 1.3 '84;
Nissan Bluebird 2.0, 24-6--. '88; Nissan Cherry 1.3 GL
'86; Peugeot 205 KR '85;
Peugeot 405 SR 1.6 met
schuifdak '88; Volvo DL se-
dan '87; Ford Escort spec.

t inger. voor rolstoelverv. km.. st. 29.000, in nw.st. '86. Ei-
gen financiering en APK-

-1 KEURINGSSTATION. Pale-
i migerboord 401, Heerlen.

Tel. 045-722451.
Te k. AUDI 80, 1,8 E, bwj.'B7
verlaagd, kl. goud met., tel.
045-463915.
CITROEN CX 2.0, RE, wit,
bwj. '86, nw. model,
’15.900,-, (onderh. boekje
aanw.). Tel. 045-255784.
iEinde jaars-opruiming, moet. weg koopjes, Opel Kadett

1.3 S bruinmet. trekh. '81
’3.950,-, Volvo 244 GL, 4
drs., LPG., trekh. '84,

- ’ 8.750,-, Ford Sierra 1.6 L,
1 grijs met. LPG, centr. vergr.

" 12-'B6 ’13.750,-. Ford■ Transit bestel-bus m. ruiten,- nw. mod. '87, ’ 14.500,-,
> Ford Sierra 2.0 L stationcar
■ 5 drs., centr. vergr. '86,

" ’13.900,-. Alle wagens
verk. splinternieuw, mr., fi-
nanc, garantie. Garage

' VIJGEN, Oranjeplein 16,
Simpelveld. 045-441463.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
VOLVO 343 L '82 rood i.z.g.
St. ’ 4.500,- ■045-420650.
VOLVO 244 GL '79 type 80groen LPG ’ 1.500,- 045-
-210565.
SUZUKI Minibus '82
’3.000,-; Opel Manta CC
'79 ’ 2.750,-; Volvo 365 '82■ ’5.250,-; Volvo 343 '82
’4.500,-; Volvo 343 aut.'B2
’4.750,-; volvo 240 '79
’1.250,-; Audi 100 GL 5E
'82 ’5.500,-; Opel Kadett
1,3 '80 ’3.500,-; Chevrolet
Malibu '80 ’3.000,-; Opel■Kadett 1,6 D '83 ’6.750,-.
Oirsbekerweg 27, Oirsbeek,
04492-3582.
jTe koop gevraagd AUTO'S
t vanaf 1979. Garage. Schaepkens. 04405-2896.

" OPEL Kadet 1300 autom.< '85; Kadett 1200 Stationcar

" 5-drs. '85; 3X Corsa '84 '85
'86; Kadett 1600 autom. '85;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio

(2.0 GLi '85; Ford Fiësta 1.1

' '87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs '87; Mazda 323
'82; Ford Escort autom. '86;
Opel Kadett 1200 '83; VW
Golf CL 1300 '86; Mazda
626 '80 ’ 2.600,-; Opel As-
cona '79 ’2.000.-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175. i

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te koop COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
kl. donker sable. Valkenbur-
gerwerg 25, Wijlre.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
qar. Bel. 045-418820.

Te k. RENAULT 9TC 4-drs
'82; Mitsubishi Lancer GL'Bl
Opel Kadert 1.3 LS 5-drs.
met LPG'6S; Opel Kadert
1.2SHB'B3; Mazda 929 Li-
mited LPG mod.'Bs; Opel
Ascona 1.6 Luxus HB 5-drs.
'82; Nissan Stanza HB LPG
'82; Lancia Bèta HPE '81;
Ford Escort 1.3 GL 4-drs.'79
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen (ook zondags geopend)
Auto LANDGRAAF biedt
aan, kijk en vergelijk: Opel
Senator 3.0 I nw. model m.
ABS airco. 43.000 km '88;
BMW 524 TD aut. met alle
ace. kl. groenm. '86; Nissan
Sylvia Turbo z. aparte auto
blauwm. 34.000 km '87;
Daihatsu Charade Van Die-
sel nw. model kl. wit '88;
Daihatsu Charade Van Die-
sel kl. wit '87; Ford Orion 1.6
Diesel Bravo kl. grijsm. nw.
st. '88; Ford Escort 1.4 CL
Bravo 25.000km grijsm. '87;
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs. kl.
wit open dak nw.st '87; Ford
Sierra 2.0 Sport alle
mog. extra's blauwm. '85;
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs.
met LPG kl. wit '84; Mitsubi-
shi Galant GLX nw. model
kl. blauwm. '87; Opel Kadert
GSI verl. sportv. kl. wit
56.000 km '86; Opel Manta
1.8S GT kl. goudm. in nw.st.
'84; Opel Senator 2.5 E m.
boordcomp. 5-versn. enz.
'83; Opel Senator 3.0 E aut.
m. v. ace. kl. blauwm. '82;
Opel Rekord 2.2 I met div.
ace. kl. blauw '86; Opel As-
cona 1.6 S Hatchback kl.
blauw '85; Opel Ascona Die-
sel 4-drs. kl. groen '83; Opel
Kadert 1.3 Sport kl. goudm.
z. mooi '83; Opel Rekord 2.0
Stationcar in topcond. kl. wit
'81; BMW 318 met div. ex-
tra's kl. beige als nw. '83;
BMW 525 met LPG kl.
groenm. als nw. '81; Subaru
1.3 DL 3-drs. kl. zilver '84;
Fiat Ritmo 60 Luxe kl. zil-
verm. 5-drs. nw.st. '83; Fiat
Ritmo 85 Super 5-drs. kl.
goudm. als nw. '82; Nissan
Sunny 1.3 DX kl. zilver '84;
Mazda 626 LX Hatchback kl.
blauwm. '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D kl. beige perf.
cond. '83; Peugeot 505 GTI
aut. met v. ace. blauwm. '84;
Peugeot 305 GT met
schuifd. stuurb. kl. groenm.
'84; Renault 18 GTL type 2
kl. zilverm. mooie auto '82;
Renault 5 GTL met div. ace.
kl. blauw '81; Skoda 130 L
5-versn. 39.000 km 1e eig.
rood '86; Skoda 120 LS div.
extra's wit '85; Volvo 340 DL
kl. wit '84; VW Golf 1.8 Inj.
kl. grijsm. z. v. ace. '87; VW
Golf GTI 1.8 zwart '82; VW
Jetta C 4-drs. rood als nw.
'81; Nissan Sylvia 1.8 Injec-
tion sportv. 5-versn. rood
'81. Cabriolets: Talbot Sam-
ba Cabriolet 1.5 rood '83. In-
ruilers: Hyundai Pony GL s-
drs. groenm. '83; Mini Spe-
cial zwartm. '80; Renault 18
GTL zilverm. '80; Mitsubishi
Saporro 2.0 GSR blauwm.
'80; Opel Rekord 2.0 Berlina
rood '79; Honda Prelude zil-
verm. '80; Mazda 323 Sport
zwartm. '80. Bedrijfswa-
gens: Renault 11 TD Van
Diesel gr. kent. rood '84;
Renault 4F6 Bestel geel
kent. wit '81. Erkend Bovag-
bedrijf, eigen werkplaats, fi-
nanc. zonder aanbet. mog.,
alle keur. toegest., inruil
mog., keuze uit 12-3 mnd.
gar., VVN keur.station, ga-
rantie boven ’10.000,-.
Kom vrijbl. kijken en verge-
lijken bij Auto Landgraaf.
Het adres voor de betere
gebr. auto. Auto Landgraaf,
Heerlerbaan 74-76 Heerlen.
Tel. 045-424268-424231.
Te koop VOLVO 340 DL,
automaat, '89, lichtblauw-
met., weg. ziekte slechts
6.000 km gel., gunstige prijs.
Inl. 04490-34411.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadert GSI wit
div. extra's '86; Kadet 1.3 LS
antraciet '87; Kadert 1.2 LS,
zilvermetal. jpwj. '85; Kadert
1.2 goudmet. '82; Opel Cor-
sa schone motor rood type
'88; Siërra 2.0 Laser LPG s-
drs. blauwmet. '85; Escort
XR3I div. extra's wit '83;
Fiësta 1.1 katalys. 11.000
km '88; Fiësta 1.1 div extra's
roodmet. '82; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en
financiering mog. Garantie
en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres
voor reparatie en onderhoud
Ford ESCORT 1300 L, uit-
gebouwd, bwj. '82, Valken-
burgerweg 44, Voerendaal

Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.

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

Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5261. Golf
1.6 GLS cabriolet bwj. '79;
Ford Scorpio 2.0 GL LPG t.
'86; Opel Kadert 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 i. z.g.st. voor, liefhebber ’ 2.100,-; Fiat '83
LPG in nw st.’ 3.400,-Rover
2000 S t. '84 nw. st. koopje
’4.500,-; Opel Kadert 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 Kadert
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 Kadert 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 ltr. t. '82
’3.500,-; Talbot Solara 1,6
SX t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 21 GL, t. '82,
’6.500,-; Pontiac Sunbird t
'81, ’5.900,-; Datsun Violet
5 bak, t.'B2, ’ 2.700,-. Opel
Kadert 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. "
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.
Ford FIËSTA 1.1 GL mrt.'B3,
APK, z. mooi, ’ 4.950,-. Tel.
045-454087.
Ford SIERRA Sedan 4 mnd.
oud, alle extra's, ’ 26.700,-,
045-352673.
Te k. Ford SIERRA 1800
Laser 5 mnd. '89 veel extra's
LPG ’ 10.750,-, Kissel 46A,
Heerlen Tel. 045-723142 b.
g.g. 045-317583.
FORD Sierra 1.6L, station-
car, 11-'B5, 1e eig., schade-
vrij, roodmet., 5-drs., trekh.,
centr. vergr., 75.000 km.,
verk. in absolute nw.st.,

’ 11.500,-. 045-423265.
Ford GRANADA 2,3 Combi
'80 brons LPG onderb.
’3.000,- 045-222910.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te koop GOLF GLD, bwj.
'78, motor van '83, auto ver-
keerd in nw.st., pr. ’ 2.350 -Tel. 045-440988.
MAZDA 626 LX 2.0 diesel,
sedan, 1e eig. (onderh.
boekje aanw.), bwj. '85,

’ 9.300,-. Tel. 045-255784.
MERCEDES 230 autom. i.
st.v.nw., met schuifd., sport-
vlgn. en nwe. banden. Tel.
045-751405.
Opel KADETT 13 N, bwj.'Bl,
4 drs., kl. rood. Abdissen-
laan 30, Landgraaf
Te k. v. liefhebber PEU-
GEOT 504 SR, 1979, i.z.g.
st., perf. onderh., vr.pr.
’1.950,-. 045-717414
Te koop RENAULT 18 GTS,
autom., bwj. '79, pr.n.o.t.k.,
APK tot eind '90. Te1.0449-
3-1824, b.g.g. 04493-1178.
Te k. RENAULT 25 TS 1984
als nieuw ’ 9.750,- Kissel
46A Heerlen Tel. 045-
-723142 b.g.g. 045-317583.
RENAULT 5 TL 3-drs. nw.
model '86, kl. blauwmet., a-
part mooi, verk.i.st.v.nw.,
pas gekeurd, ’8750,-. Inl.
045-225201.

VERKOOPSTER gevraagd
voor onze van Melik slagerij
te Heerlerbaan, voor plm. 32
uur per week, leeft. 17-20 jr.
liefst met enige verkoop er-
varing. Bent U geïnteres-
seerd kom dan langs of bel
voor een afspraak naar van
Melik slagerij Bautserweg
31, Heerlen. 045-412771.
Gevraagd MEISJES voor
club in Zuid-limburg. Max.
leeft. 45 jr. Woonruimte aan-
wezig. Gar. loon. Inl. tel.
043-473426 v. 10-18 uur.
«p^^^^—■■■—■

OG te huur
Te h. HAANRADE, huis met
3 slpk., badk. m. ligbad, gr.
woonk. m. openhaard en
open keuken, carport. Huur
’850,-. Borgsom 3 mnd.
huur. Inl. 045-464535
Te h. app. gemeub. en ge-
stoff. te Kerkrade, tel. 045-
-455317.
Te huur per 1-2-1990
SPEKHOLZERHEIDE nabij
centrum, ben. woning, 2 slp-
kmrs., tuin. Tel. 04748-1554
Te h. in Schaesberg AP-
PARTEMENT ’ 700,- per
mnd. mcl. energie en kamer

’ 350,- mcl. tel. 045-720667
Te h. gestort, etage te
TERWINSELEN, best. uit
woonk., 1 slpk., douche, w.c
en keuken. Tel. 04450-1435
b.g.g 3298.

Nog enkele
Showkeukens
met 40-60% korting, in

mass. hout etc.
VOSSEN-KEUKENS

Eikenderweg 77 HEERLEN
Tel. 045-717555.

INBOUW APPARATUUR
met 40% korting.
GAS-ELECTRO-

FORNUIZEN
div. merken v.a. ’ 900,-.

vossen keukens
Eikenderweg 77 Heerlen.

Tel. 045-717555.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

O.K. Hal Voor SPOTGOED-
KOPE maar! mooie spullen:
o.a. pracht klassiek bankstel
100% mohair bekl. ’695,-
-apart mooi eiken buffet

’ 395,-, schift, massief ei-
ken dressoir met z.g. dia-
mant panelen ’ 995,-, on-
voorstelb. mooie Gelderse
kolommenkast gek. plm.
’BOOO,- nu minder dan 1/2
pr. verder pr. bankstellen v.a

’ 195,- wandmeubels in div.
houtsoorten v.a. ’ 195,-
-bankstellen in rundl. al v.a.

’ 695,- dit is een zeer kleine
greep uit onze enorme voor-
raad van mooie en maar!
spotgoedk. spullen. O.K. Hal
Agnes Printhagenstr. 22-24,
Geleen centrum (vlakbij Alb.
Heyn).

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Decembermaand - Kerpmaand
Grandioze BLAUPUNKT show

Demonstratie van het COMPLETE
BLAUPUNKT AUTO-HIFI programma.

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

l^gPev
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.

I Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-

i terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-. merlieden en metselaars, (handlangers onnodig te

I soll.), ook colonnes omg.
i Keulen-Mönchengladbach.
I Tel. 045-229529 of 229548.

OG te koop
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
i Verzekeringen - finan-

cieringen - hypotheken.
Schelsberg 132, Heerlen.

Tel. 045-721866.
Snel en goed uw

huis verkopen?
j Jos Storms Onr. Goed.

Past. Vonckenstr. 44,
[ Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen Verkoop!
: Geen Kosten.

Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot

i ’150.000,-. Direkte aan-
t koop is mogelijk. Geen ma-: kelaarskosten.

_
Wijman &

i Partners Vastgoed. Tel.
045-728671

Bouwmaterialen

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

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. jong artsengezin
zkt. woonh. in HEERLEN/
omgev. liefst gestoft. Plm.
’BOO,- p.m. 043-216135.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons - van Uden
Grote sortering magnetrons en

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

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

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

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

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- met
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

\fivvaessen
Beitel 19, Heerlen, tel. 045-424010A weg Simpelveld-Kerkrade t/o Peppermill

Pap en Mam Proficiat I

met jullie40-jarig huwelijk H
Kinderen en kleinkinderen H

* ' : "■Muziek ■

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterke1
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie ew

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

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

piano- of keyb. les. Gedipl. Braderieën/Mar^doe. heel betaalb. Bel vrijbl. „.,, ._.-■-, ...,-,,,-r""^iké
045-426054 b.g.g. 045- SNUFFELMARKT el»
7oc:cq7 dag in januari <■;"asa Valkenburg Inl. 045-2^

Diversen

Vuurwerk
Bert Rekers, Willemstr. 85, Heerlen. Tel. 045-72JÜ

Hallo J

voor al uw oud ijzer e,
"7tA/annc»r9 ta|en. Gebr. SWINKÖJZ.Wanger f de Cramer 100,
Bel zodra u dat weet. Tel. 045-751994

Gratis: 06-0228070 of: GOUD zilv munt. f045-420771 etc. Cont. bet., vrijt»l
Doe mee, Groenstr-109-Gel^... , Wij kopen GOUD, °''Om te helpen! zilver. Wij betalen <*

7TT-; r—; —7,—..^„.i geld! Verseveld, Sarc*Snnr 9f?roktBn?M hH°?oo" 80A, Heerlen. 045-7j5HOUT, Akerstr. Nrd. 328, ■ ■Hoensbroek. 045-228211. Piccolo's in het Lir^
Klaar terwijl U wacht! Ook Dagblad zijn groot '%
tijdens feestdagen geopend SULTAAT! Bel: 045-7j^>

Voor Piccolo's zie verder pagina 6 _^s\
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ASTMA
Genezen kanxniet. Helpen We

Elke dag zijn er meer dan j
,

honderdduizend mensen in ons iany 1
die snakken naar lucht. Mensen die
last hebben van CARA, zoals astma oT
longemfyseem. .
Een ziekte die zo levensbedreigend
kan zijn, dat deze bijna viermaal nzoveel dodelijke slachtoffers eist va'hetverkeer.
CARA is één van de meest .
onderschatte handicaps in ons land
waarvoor-nog geen afdoende
behandeling is gevonden.

Geef het Astma Fonds de
mogelijkheid om te helpen.
Uw steun is onmisbaar. Geef gul!

w
Astma Fonds .Gir055055j

Limburgs Dagblad



estdrift
'['dels is de medische en huma-
[* hulp in Roemenië op gang
"hen. Het Rode Kruis heeft in-
*^ls twee medische teams, bijna
? kilo medische goederen en

" dekens overgevlogen. Van
J 1Zonder Grenzen zijn vier

teams aan het werk in
*v en Sibiu (Centraal Roeme-

Nederlandse en Belgische
P Werden in Sibiu door duizen-

juichend ingehaald.

ro
;!jorgen vertrekken de drie eer-
'okker-Friendships van Soes-*rg met elk 3 ton aan hulpgoe-
% ingezameld door het Rode
J-Ongeveer tegelijkertijd ver-
'vanuit Brussel een nieuw team'ulsen Zonder Grenzen.
Mtlpoverganisaties in ons land*en zaterdag gezamenlijk het gi-
""nrner 797 in Utrecht geopend,
opbrengst van particuliere stor-
~|J wordt gebruikt voor medi-hulp. Later wordt er ook voed-

*kleding van gekocht.

Securitate
beschikte

over netwerk
Van tunnels

JVan de redactie buitenland

I^EN - In hun strijd tegen de Se-
■pte hebben de soldaten van het

leger een netwerk vanyls en schuilplaatsen aan hetï gebracht, dat zich onder een
F deel van de stad uitstrekt en

ijy'en is van tal van wapenop-
■Plaatsen. Legerofficieren zei-Tvoor Radio Boekarest dat tus--1 het partij hoofdkwartier enI j!sescu's nieuwe paleis, Casa Pe-

,^ciï in het centrum van de stad,
peters lange tunnels waren ge-
J^n. De ingangen van de tun-

Ijg1 Waren nagenoegonzichtbaar.

i^ Boekarest deed herhaaldelijkgeroep op architecten die hun
aan de totstandko-men het netwerk hadden ver-Jl' zich te melden. In de radio-
werd erop gewezen

r* oppositie dringend behoefte
pn plattegronden van de tun-

Pers van de hoofdstad zeiden
iJ wel wisten dat er een uitge-
.' netwerk van tunnels was aan-?«. maar de lengte en de om-
"_ van de tunnels verbaasde

persbureau Tass meld-lij de straten waarlangs deJJ^oet van de voormalige presi-
l. Placht te rijden, waren voor-
i van een groot aantal steunpun-
L leden van de geheime
lk~t in ogenschijnlijk gewone ap-
II fnenten controlecentra had-l 'ngericht. Voor de militairen

l»^gen de veiligheidsdienst stre-- I'Waren diestraten de gevaarlijk-
fci.?n de stad. Tass maakte ook
IJ^'ng van schuilplaatsen van de

op kerkhoven.

q^ende de afgelopen dagen do-
tj^egelmatig agenten van de Se-
ij^e uit geheime tunnels op en
]U^en zij het vuur. Dat gebeurde
\ afgelopen vrijdag op

voor het paleis, waar zich
Ij Srote menigte had verzameld
if^aar de proclamatie van het Co-
ist voor Redding van Roemenië te
w"en- De 'overval' kostte een

aantal mensen het leven.

Stoomvrij
architecten in Boekarest

l /|et nieuwe paleis van Ceauses-
SiL-gerust met een atoomvriJe

Daarin was een spe-
W vertrek ingericht als beleids-
team voor crisistijden, compleet
\ Moderne communicatie- enPl*terapparatuur.

Havel wordt
president

r°la
_

toneelschrijver
'iOv Havel wordt deze week pre-
Nrn Van TsJecholsowakije en de\bo ulige PartiJleider AlexanderSle wordt voorzitter van het
V( j,tlent, zo blijkt uit een gepubli-
Ni; Politiek akkoord tussen com-
r'tiSlfn' Burgerforum en andere
Sm u groePeringen. Het ak-
Sliri Udt in dat Havel als enige

1 h aat gesteld zal worden voor'^esiclentschap, terwijl Dubcek
s deem zal worden voorgedragen
VrlT

1'euwevoorzitter van het par-

Journalisten
doodgeschoten
in Roemenië

Van onze verslaggever

BOEKAREST - De Belgische tele-
visieverslaggever Danny Huwé (42)
is op Eerste Kerstdag in de Roe-
meense hoofdstad Boekarest dood-
geschoten toen hij met drie colle-
ga's in een auto de stad wilde bin-
nenrijden. Bij de schietpartij kwam
ook een Turks journalist om het le-
ven. Zaterdag was er al een Franse
journalist in Boekarest door een
tank verpletterd. Vier andere jour-
nalisten werden in het westen van
Roemenië door kogels gewond. Een
team van Veronica's Nieuwslijn
werd maandag ook onder vuur ge-
nomen. Hierbij vielen geen slachtof-
fers.

Nadat het Belgische VTM-televisie-
team waarvan Huwé deel uitmaakte
zondagnacht aan de Bulgaarse
grens had vernomen dat „het rus-
tig" was in Boekarest, trok het ge-
zelschap naar de hoofdstad. Daar
aangekomen, werd de auto vanaf de
daken "beschoten. Een poging om
rechtsomkeert te maken mislukte,
■waarop Huwé en drie televisietech-

nici uit de auto. sprongen om een
veilig heenkomen te zoeken. Daar-
bij werd de journalist dodelijk ge-
troffen.

De anderen lieten zich op de grond
vallen waar zij urenlang bleven lig-
genen hielden zich dood. Het schie-
ten duurde ruim vijfuur. De Turkse
journalistvergezelde de VTM-ploeg
in een andere auto. Hij werd door
twee kogels in het hoofd getroffen
en overleed later aan zijn verwon-
dingen.

Huwe was een man van gedurfde re-
portages over burgeroorlogen, ter-
reuracties en natuurrampen. „Hij
floreerde" in dit soort omstandighe-
den, verklaarde zijn collega Terry
Verbiest.
Het Veronica-team werd maandag
door hetRoemeense leger bij bij het
plaatsje Turda onder vuur geno-
men. De wagen werd doorzeefd met
kogels. De inzittenden, verslagge-
ver Pieter Varekamp, Leo Baatsen
(camera) en Willem Lageman (ge-
luid) bleven ongedeerd.

Het Roemeense leger schoot, nadat
de tv-ploeg kennelijk een lichtko-
gel, die diende als waarschuwing,
had genegeerd.

DANNY HUWE
..in hinderlaag..

'Onhaalbaar'
Net als Van den Broek had het Roe-
menië-comité in ons land liever een
openbaar proces gezien tegen de ge-

wezen dictator en zijn vrouw. Maar
gezien de haat van het volk tegen de
Ceausescu-clan was dit waarschijn-
lijk toch „onhaalbaar" geweest,
meent Alexandrescu, de vice-voor-
zitter van het comité.
Minister Van den Broek verwacht
dat „nog vele anderen in Roemenië
zich in dekomende tijd wegens hun
wandaden moeten verantwoorden."
De bewindsmanhoopt dat „naast de
fundamentele waarden van demo-
cratie en vrijheid ook de hoge waar-

borgen van de rechtsstaat" gemeen-
goed worden in het nieuwe Roeme-
nië.

'Solidair'
De Roemeense ambassadeur in ons
land, Statescu, keerde zich zaterdag
tegen de gevallen dictator, die toen
nog op de vlucht was. Statescu be-
schuldigde het oude bewind van
„terreur èn crimininele activitei-
ten." „Het gehele personeel van de

ambassade verklaart zich volledig
solidair met de heroïsche beweging
van het Roemeense volk," aldus
Statescu.
Nadere vragen over zijn omme-
zwaai ging de ambassadeur uit de
weg door te stellen dat hij niet zo-
zeer een regering vertegenwoordigt,
als wel het Roemeense volk in zijn
geheel. Uit de Roemeense vlag bij
het ambassadegebouw in Den Haag
werd zaterdag het embleem van de
communistische partij geknipt.

Onder regime van Ceausescu in ongenade gevallen

President Iliescu oude
bekende van Gorbatsjov

Van onze correspondent
ARAD - De nieuwe Roemeense
president, lon Iliescu, is geen on-
bekende in de Roemeense poli-
tiek. Hij behoorde tot de voor-
aanstaande figuren in de com-
munistische partij in dé jarendat
de inmiddels geëxecuteerde pre-
sident Nicolae Ceausescu nog
een relatief liberaal bewind voer-
de. Iliescu was van 1967 tot 1971
minister voor jeugd, maar raakte
in de jaren daarna steeds meer
uit de gratie. De laatste jaren was
hij directeur van een technische
uitgeverij in Boekarest.

ION IL1ESCU
intellectuele liberaal

Liberaal
Buitenlandse waarnemers heb-
ben Iliescu de laatste jaren met
interesse gevolgd, omdat hij ban-
den met de Russische partijlei-
der Gorbatsjov heeft. Ze hebben
elkaar leren kennen in het begin
van de jaren '50, toen Iliescu stu-
deerde aan het Moskouse insti-
tuut voor energie. Er gingen ja-
renlang geruchten dat Gorbats-
jov in hem een mogelijke opvol-
ger van Ceausescu zag. De nieu-
we president staat bekend als
een zeer intelligent man met een
liberale instelling, dieonderRoe-
meense intellectuelen een hoog
aanzien geniet.

Iliescu werd 59 jaar geleden ge-
boren als zoon van een commu-
nist die voor de Tweede Wereld-
oorlog al actief was in de illegale
communistische partij van Roe-

menie. Hij studeerde elektro-
technologie in Boekarest en was
in de jaren '50 voorzitter van de
Roemeense studentenorganisa-
tie en de centrale commissie

voor de werkende jeugd

In 1967 werd hij benoemd tot mi-
nister voor jeugdzaken,een post
die hij kwijt raakte toen Ceauses-
cu in het begin van de jaren '70
terugkwam van zijn relatief libe-
rale culturele koers en steeds
meer de stalinistische kant op
ging met zijn beleid. Iliescu
kreeg vervolgens de functie van
partijsecretaris in de provincies
Timis en lasi, maar werd in 1974
toch benoemd tot plaastsvervan-
gend lid van het politiek uitvoe-
rend comité van de communisti-
sche partij en in 1979 tot lid van
de staatsraad.

Pas na 1979 werd zijn politieke
val duidelijker. Na een. officieel
bezoek aan de Russische repu-
bliek Moldavië (de vroegere Roe-
meense provincie Bessarabië)
verloor hij gaandeweg zijn func-
ties. In 1984raakte hij zijn laatste
functie, als voorzitter van de wa-
terraad, kwijt omdat hij een aan-
tal kritische artikelen had ge-
schreven over het waterbeheer
en het milieubeleid van het
Ceausescu-regime.

binnen/buitenland
Vijf miljoen
ulden hulp
toegezegd

onze parlementsredactie
HAAG- De Nederlandse rege-
"teeft het Rode Kruis vijf mil-
êulden toegezegd voor hulp
JJoemenië. Het ministerie van
*sic stelt enkele transport-wagen van de luchtmacht terJikking van het Rode Kruis. In

' neemt de luchtmacht min-
u&egen vluchten met Fokker-
Jships voor zijn rekening. De
Jsatie Artsen Zonder Grenzen
Por haar hulpacties in Roeme-
*enen op 3,5 miljoen gulden
[van de EG. De Belgische
"lacht voorziet Artsen Zonder
kn van (gratis) vervoer.

Nederland erkent overgangsbewind nog niet

Gemengdereacties op
executie Ceausescu

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De Nederlandse
regering heeft bezorgd gerea-
geerd op de geheime berech-
ting en executie van de geval-
len Roemeense dictator Ceau-
sescu en zijn vrouw Elena.
Ook de Nederlandse ambassa-
deur Stork in Roemenië had
liever gezien dat het echtpaar
„in het openbaar en uitvoeri-
ger" was berecht. Het tweetal
werd op Eerste Kerstdag door
een volkstribunaal ter dood
veroordeeld en daarna door
soldaten geëxecuteerd. Het
Roemenië-comité in ons land
spreekt noemt de executie
„hun verdiende straf.

In een verklaring wijst minister Van
den Broek (Buitenlandse Zaken) op
de „uitzonderlijke en dramatische
omstandigheden" in Roemenië en
het „onmenselijk lijden dat het Roe-
meense volk is aangedaan." Boven-
dien houdt de Nederlandseregering
rekening met een „mogelijke sa-
menhang tussen de dood van Ceau-
sescu en het streven om op korte
termijn een eind te maken aan het
zinloze bloedvergieten door de Se-
curitate (de Roemeense veiligheids-
dienst -red.)."

De Nederlandse regering vindt het
nog te vroeg om het overgangsbe-
wind in Roemenië formeel te erken-
nen. De VS, de Sovjetunie, West-
Duitsland en Frankrijk hebben de
nieuwe regering inmiddels wel er-
kend. Wel beschouwt Van den
Broek het Comité van Nationale
Redding in Roemenië als het „be-
voegde gezag" van dat land, in af-
wachting van de aangekondigde de-
mocratische verkiezingen.

" Nicolae Ceausescu en zijn vrouw Elena, gefotografeerd na hun arrestatie - zaterdag voor
Kerstmis - door militairenvan het Roemeense leger. Kort nadien werden de twee voor een gehei-
me rechtbank gebracht, schuldig bevonden aan een reeks van misdaden en onmiddellijk terecht-
gesteld.

Pleidooi
In 1987 verscheen er echter een
bpmerkelijk artikel van zijn
hand in het vooraanstaande (offi-
ciële) weekblad van de schrij-
versbond, waarin hij pleitte voor
meer vrijheid van informatie op
wetenschappelijk en ander ge-
bied. Onder het Ceausescu-regi-
me was dat op zich al een tame-
lijk oppositionele daad.

Met zijn kennis en achtergrond
lijkt Iliescu een zeer geschikte fi-
guur voor het presidentschap.

Ommekeer
Op degenen die begaan
zijn met het lot van Roeme-
nië en zijn bevolking — en
wie is dat niet? - zal het in-
ferno van Kerstmis 1989 een
onuitwisbare indruk ge-
maakt hebben.. Woorden
schieten tekort, om te be-
schrijven wat zich in tien da-
gen tijd in dat land heeft af-
gespeeld. Ceausescu is

reeds voltooid verleden tijd. Uitgeschakeld, berecht, terechtge-
steld. Roemenië is verlost van zijn despoot, eindelijk, maar huilt te-
gelijkertijd om de hoge prijs die de verdrijving van het gehateregi-
me heeft gekost, ruim 60.000 doden volgens een voorzichtige ra-
ming. Velen van hen zijn op beestachtige wijze afgemaakt door de
agenten van de Securitate, die - in het besef dat zij niets meer te
verliezen hadden - met onvoorstelbaar fanatisme overgingen tot
vernietiging van alles en iedereen wat hen in de weg kwam. Het
was de macabere finaje van een kortstondige vrijheidsstrijd, waar-
in de burgerij voorging en prompt het leger aan haar zijde kreeg.
Als een onstuitbare lawinerolde de gram van het Roemeense volk
door steden en dorpen van het uitgemergelde land. Zes dagen ge-
leden wilde Ceausescu de bevolking nog doen gelovende scepter
te over haar zwaaien. Maar de onttakeling van de dictator van wie
gebleken is dat hij niet alleen een machtswellusteling was maar
ook nog een ordinaire zakkenvuller,"kwam in een stroomversnel-
ling, toen de volkerenmoord in Timisoara wereldkundig werd.
Nimmer tevoren bij een revolutie bewees het medium televisie'op
zon indrukwekkende wijze zijn belangrijkheid als in het geval Roe-
menië. De bevolking putte moed uit de beelden van de vreedzame
opstanden elders in Oost-Europa, die Hongaren en Sovjets haar
voorschotelden. De revolutie werd er als het ware door 'geïmpor-
teerd. Na de val van Ceausescu vormde de 'Vrije Roemeense Te-
levisie' de enige, maar wel uiterst efficiënte communicatielijn tussen
het Comité voor de Redding van Roemenië en de bevolking in de
miljoenen huiskamers. Het is zeer wel mogelijk dat de tragedie
hierdoor in tijd werd bekort.
In de gegeven situatie is het moeilijk aan te geven hoe in Roemenië
de weg naar door de bevolking gewenste pluralistische maat-
schappij afgelegd zal worden. Het is in elk geval van belang dat
het machtsvacuüm zo snel mogelijk opgevuld wordt. Een ding is
echter al duidelijk: de slachtpartijen van de laatste dagen hebben
de haat jegens het communisme onder de bevolking enorm aan-
gewakkerd, veel en veel feller dan dit in de DDR en Tsjechoslowa-
kije het geval is. Voor de doorsnee Roemeen is communist gelijk
Ceausescu is gelijk Securitate; kortom de CP is ernstig in diskrediet
geraakt. Zeker is dat velen het lidmaatschap van de partij zullen
opzeggen. Desondanks bevat de nieuweregering een groot aan-
tal communisten, zij het dat die onder Ceausescu in het verdom-
hoekje zijn beland. Rekening houdend met de eerste vrije verkiezin-
gen, al in april aanstaande, lijkt daardoor het gevaar voor binnen-
landse politieke conflicten al aanwezig. En dit te meer daar het
voor nieuwe partijen moeilijk is zich in zo korte tijdspanne behoor-
lijk te organiseren.

Ongewis is hoe de tot dusver ernstig onderdrukte minderheden in
het land zich in de veranderende situatie gaan opstellen, met name
de twee miljoen etnische Hongaren in Transsylvanië en de bevol-
king van Moldavië. Dat zij openlijk en massaal zullen aandringen
op herinlijving bij respectievelijk Hongarije en Roemenië, is geens-
zins uitgesloten. Met alle mogelijke politieke verwikkelingen van-
dien.
In economisch opzicht is Roemenië onder het bewind van Ceau-
sescu naar de rand van de afgrond geleid. De miljardenschuld je-
gens het buitenland is weliswaar afbetaald, maor om dit doel te
bereiken, hebben de Roemenen zich jaren lang ontberingen moe-
ten getroosten. Infrastructureel is er sprake van èèn grote ontred-
dering en Ceausescu's waanzinnige plannen voor de agro-indu-
strie, aan de verwerkelijking waarvan zon 8000 dorpen ten offer'
zouden moeten vallen, hebben de landbouwop een haast onover-
brugbare achterstand gezet. Zelf zijn deRoemenen niet in staat het
restauratieproces met kans op succes ter hand te nemen. Om dat
te bereiken zijn politieke stabiliteiten hulp nodig. Royale ondersteu-
ning uit het buitenland is onontbeerlijk. Van verscheidene zijden is
die al toegezegd. En dat is goed zo. Het dappere Roemeense volk
dat op eigen kracht met het tirannieke bewind afgerekend heeft,
verdient die steun dubbel en dwars. F.S.
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Kontakten/Klubs

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.

Paradiso
ma.-vrijd. v.a. 14 uur

Europaweg Nrd. 158.
Landgraaf Tel. 045-317032.

Rijpe Greet
40 plus

pakt je live 50 cpm 06

320.322.27
Love

wenst u prettige feestdager
en gezond 1990.

Geop. 12.00-01.00 uur
(zon- en feestdg. gesloten)
Voor gehele dag onbeperkl

relaxen met 8 erotische
modellen ’ 200,- all-in met

gratis feestchampagne.
Balth. Floriszstr. 37 HS,
020-762176 Amsterdam

(Gastvrouw gevr. ’ 1.000,-- p.w.)

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

320.320.24.
SM Maniac

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

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

Teenagers 320.332.55
06- 50 ct.p.m.

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

50 c/m

06-320.323.01
Babbelbox

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

06-320.330.02

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja. vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, alsof het de laatste keer i5...06-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex laat je andere hand trillen...o6-320.322.07

Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

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

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

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

Circa 50 ct'pm

Privéhuis Michelle
To be or not to beü!

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

Verena
Ster v.d. Pin-Up nu privé, van wo t/m dond. van 17.00-
-24.00 uur. Vrijd. v. 11.00-19.00 uur tel. 045-251165.

Club Pin Up
Excl. service, geop. van ma. t/m vrijd., v. 14.00 uur t/m

02.00 uur. Pr. Hendrikln. 312, tel. 045-272929.

Harry's Gaybox
06-320.330.11

Gaybox Amsterdam ... 06-320.330.33
Gaybox Den Haag ... 06-320.330.44

Voor opwindende gesprekken en nieuwevrienden! 50 cpm

Party-Line
06-320.330.10

TELEFONEREN MET ZN TIENEN TEGELIJK!
50 et p/m

Party-Line Amsterdam en omgeving 06-320.330.20
Party-Line Den Haag en omgeving 06-320.330.30

Voor Piccolo's zie verder pagina 8
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Er valt dit jaarnog heelwat te genieten.

HENA
Echt Waar Voor Je Geld^

Nuhalen, Zomer590betalen.
't Is nu de mooiste tijd voor een nieuwe Peugeot 205. Want Vanaf 1 juli 1990 rekent u af. De andere mogelijkheid is een lening De2osisverkrijgbaarinmaarliefst33uitvoeringen.Vandiese

als u vóór 31 december 1989 een 205 personenauto koopt (en re- over 48 maanden met een laag rentetarief van 7,9% effectief*. tot benzinemotor. Van3-deurstots-deurs.VanGTI totCabrio. Envva
gistreert voor 31 januari 1990), kunt u kiezen uit twee fantastische Ondertussen profiteert vin beide gevallen van wat de 205 dacht u van al die fraaie extra's bij de Accent of de Junior,
financiële aanbiedingen. allemaal te bieden heeft: comfort, ruimte en betrouwbaarheid. Kortom, met dit financieringsaanbod zijn uw mogelijkheden

De ene mogelijkheid is een renteloze lening tot maximaal De zuinige en pittige 205 is niet alleen uitgerust met een soepel onbeperkt. Alle reden om vandaag nog even bij de Peugeot-deaie
10.000,-. Waarbij una aanbetaling tot 1 juli 1990 rijdt zonder rente schakelende 5-bak**, maar ook met 'n benzine-injectiemotor en 'n langs te gaan. Zijn adres vindt vin deGouden Gids.
te betalen of iets af te lossen. De aanbetalingkunt vin demeeste ge- 3-weg-katalysator met een Lambda-sonde. Zo voldoen vrijwel alle 1 1^""Wmf\^T Z^^^^S
vallen heel simpel oplossen door uw huidige auto in te ruilen. 205 modellen aan de strengste Europese milieu-normen. " "

'n Sterk nummervanaffZ79sj-
■■^» * DE LENINGEN WORDEN VERSTREKT DOOR PEUGEOT TALBOTFINANCIERING ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VAN HUURKOOPOVEREENKOMST, WAARBIJ DE PEUGEOT ORGANISATIE DE RFNTE/RENTEREDUCTIE VOOR HAARREKENING NEEMT.K&3« "M.U.V. DE XE 1.0 FN DF 1.6AUTOMATIC. PRIJZEN INCI BTW. 1XCL AFI EVFRINGSKOSTEN 460, . WIJZIGINGEN VOORBI HOUDI N. pt» /

ESeH peugeot. dynamisch op weg.
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In Boekarest heerste tevredenheid
over de dood van de 'Conducator"
(Leider), maar velen hadden toch
liever gezien dat er wat minder
haast was gemaakt met de berech-
ting en dat er een openbaar proces
was gehouden. De nieuwe president
verklaarde dat de snelle berechting
nodig was om veiligheidsredenen.
Gevreesd werd dat groepen 'terro-
risten' (leden van de Securitate)
hem hadden willen bevrijden met
alle verschrikkelijke gevolgen voor
de ontwikkeling van Roemenië van
dien.

Het proces duurde twee uur en was
volkomen rechtsgeldig, aldus een
woordvoerder van het Front voor
Nationale Redding. Het echtpaar
Ceausescu had echter alle mede-
werking geweigerd en wilde de
rechtsmacht van het tribubaal niet
erkennen.

Vergiftigd

~ rad is dat op dat moment nog
het geval. Het gebouw van de

wordt bewaaktJ>r militairen en de agenten zelf
J*n binnen opgesloten. Toch'1 er al snel geruchten door de
?■ Het drinkwater zou zijn ver-
red (wat niet waar kan zijn,
Jftt wij hebben zelf al een paar
Kken genomen) en de Securita-
:^°u hulp hebben gekregen van
,'sche en Palestijnse comman-,s- Wat daar van waar is valt niet
Controleren al is het een feit dat
;'ë en de PLO mee hebben ge-

t.Pen aan de training van Securi-
i^-nnensen. Wij zullen de komen-
tragen nog vaker te horen krij-
r dat ergens 'negers' zij gesigna-
Prd. Eenmaal leidt dat zelfs totPSdurige opsluiting in ons hotel,
r^at een BBC-tv-ploeg een
rarte cameraman bij zich heeft,
f onmiddellijk van terroristi-Pc daden wordt verdacht.

dan, rond middernacht, slaat
sfeer in Arad definitief om.
st komt de melding dat zich 27
poristen' in het Park Hotel heb-: Verschanst. De receptioniste
«ent het, maar voegt er zacht
toe dat wat ze zegt niet waar is.
!|i later trekken pantserwagens
'en op het plein, de menigte
'Preidzich in de straten en por-
ten in de buurt. Kerkklokken

P alarmsirenes roepen de bevol-Pg op naar het plein te komen.
,<luiken met een hele groepweg

C een grote doorgang. Waarom
kjl| schieten begint, is niet duide-
l*\ maar plotseling knallen lang-
jj'ge salvo's door de straat. De
v cded van de Roemenen is verba-"gWekkend.
L
£/ere keer als het vuren even op-
wjj^t- trekken tientallen mensen
E6l" naar het plein, om met eigen
y. en leden het partijgebouw teLedigen. Honderden blijven de
Ve tijd voor de ingang staan.cc burgers sneuvelen die nacht,
l arvan een door een sluipschut-
jjj■ »Ik weet niet welke duivel me
dj r gebracht heeft", zegt een man
L met zorg aan zn vrouw enohter denkt, „maar ik weet wel
L, Jk een heel slecht geweten zou

"oen als ik hier niet stond".

Wraak
i^: berichten uit Boekarest en Ti-
Ws°ara zijn meer dan verontrus-
d^- In Boekarest is sprake vanzend doden. Dat de stad zwaar
Wer vuur van de veiligheids-
(Lj^ten (of terroristen, zoals de
'intittlenen ze zijn gaan noemen)
lje *'s begrijpelijk. Dat is immers

Centrum van de macht. Boeka-
g. blijkt ondermijnd te zijn met

n' waarm °°k aanzienlijke
envOorraden worden gévon-

j, n; Maar de strijd om Timisoara
Openlijk alleen maar te verkla-
v 0 ü't haat en wraak. Timisoara is
SyJ, de Roemenen het helden-

°°* gewol"den. Die stad in
W en krijgen zou een grote over-ttf.„ninS voor de Securistate bete-nen.
Ir, .
H ■ at* Saat het leven na de
Ve 'etPartij van de avond ervoor

Ssend rustig verder. De vol-
i sj0 dag is het Kerstmis en dusven overval mensen met

en ze^s met gebak-
v 0 'aarten. Uren staan ze in de rij
ije r een winkel die chocolade in
\ve) aanbieding heeft. Het is een
bfQ °me afwisseling van het

' e worst' de " melk en de
W?n ingemaakte vruchten die
'^d Gr a*s vr'Jwel de enige waren
ko c^ °fficiële winkels worden ver-
Wf e andere goederen zoals
de 'e> meel en suiker moeten opwarte markt worden gekocht.
%h
$tg et plein van het partijgebouw
Hi0

n nog steeds honderden de-
IWV?1ranten. Toch is de straat be-

niet veilig. Her en der heb-
Oj, . Zlch de eerste sluipschutters
°ok 6 daleen verschanst. Ze rijden
tt0d r°nd in auto's, zelfs in een
io^jf en schieten
61» onderscheid des persoons
Vari e^r precies. In het mortuarium
s'aeht zieker>huis liggen hun
in h , uffers: een klein gaatje recht

'ei hoofd of in de hartstreek.

Ook wij moeten ons op een be-
paald moment met het hoofd tus-
sen de knieën uit de voeten ma-
ken. Op de hoofdstraat klinken al
enige tijd salvo's. Maar opeens
wordt ook de zijstraat waar wij lo-
pen vanuit een klein steegje onder
vuur genomen. Steeds vaker zien
we bewapende burgers lopen. In
een aantal gevallen blijken het
agenten van de politie te zijn die
de kant van de opstandelingen
hebben gekozen en hun unifor-
men hebben afgelegd, maar er zijn
ook 14-jarige jongetjes die het erg
leuk vinden om soldaatje te spe
len.

Die kinderen zorgen voor heel wat
onrust. Aan het eind van de mid-
dag worden we in ons hotel opge-
sloten, omdat van daaruit gescho-
ten is. De bovenste verdiepingen
komen onder vuur van het leger te
liggen. De 'terrorist' blijkt een pu-
ber te zijn die de beschikking over
een wapen heeft gekregen en de
revolutie dacht te verdedigen. Hij
barst in huilen uit als een woeden-
de officier het wapen van hem af-
pakt en snauwt dat het vechten be-
ter aan het leger overgelaten kan
worden.

Ondanks alle tegenslagen blijven
de Roemenen vol vertrouwen in
het welslagen van hun zaak. De
heersende stemming is: al wordt
het m'n eigen dood. maar winnen
zullen we. De mededeling dat
Ceausescu is gearresteerd, ontke-
tent grote vreugde. Zenuwachtig
zijn ze, zeker, maar overal nemen
mannen het vrijwillig op zich om
wegblokkades te organiseren en
auto's en voorbijgangers te contro-
leren. Soms straalt het plezier van

hun machtsvertoon er een beetje
vanaf en begint iemand gewichtig
de landkaart van Roemenië open
te vouwen, maar in de meeste ge-
vallen zijn ze zeer voorkomend en
vragen uitgebreid excuus als er
niets wordt gevonden.

Hun zoektochten zijn zeker niet
onterecht, want zowel 's middags
als 's avonds vinden grote gevech-
ten tussen het leger en de Securis-
tate plaats. Achttien terroristen
sneuvelen, drie soldaten en zes
burgers.

Timisora
Op de weg tussen Arad en Timi-
soara is het heel rustig. Aan alles is
te merken dat de dorpelingen niet
bij het geweld betrokken zijn. Ze
staan langs de weg, lachen en ma-
ken een V-teken. Het is het gebaar
van victorie dat in deze dagen de
algemene groet van het land is ge-
worden.

Maar voorbij de gietijzeren poort
van Timisoara verandert de sfeer
drastisch. Overal staan posten
langs de weg. Ze controleren,
maar veel belangrijker: ze waar-
schuwen je dat een bepaald hui-
zenblok door de Securitate is be-
zet en er geschotenwordt. Meestal
gaat het maar om een enkele sluip-
schutter, maar ze zitten wel overal.
In het centrum, maar ook in de
armzalige buitenwijken die Ceau-
sescu voor zijn burgers heeft laten
bouwen. Het is voldoende om de
bevolking enorm te terroriseren.
„Het is een duivels plan, dat ze al
lang van tevoren hebben bedacht.
Ze proberen ons bang te maken en
zo te voorkomen dat we kunnen

vergaderen en dingen kunnen or-
ganiseren", zegt een elektrotech-
nicus die al sinds drie dagen het
Intercontinental Hotel in Timisoa-
ra helpt bewaken en zich na enig
aandringen opwerpt als gids. En
het lijkter inderdaad op dat de Se-
curitate al lang van te voren be-
dacht had wat te doen bij een op-
stand. De geheime wapenvoorra-
den in Boekarest en de goed geor-
ganiseerde algehele terreur wijzen
daarop.

Onze gids brengt ons eerst naar
een plein waar liet anderhalve
week geleden allemaal begon.
Overal staan soldaten en drie
tanks bewaken deze symbolische
plaats permanent. Het is er een
chaos van glas, lege frisdrankfles-
jes en verscheurde spandoeken.
Etalageruiten om het plein zijn ge-
sneuveld, volgens onze gids omdat
leden Van de Securitate zaterdag
17 december de stad hebben ge-
plunderd om zo hun dodelijk in-
grijpen zondag, maandag en dins-
dag te rechtvaardigen. „Ze scho-
ten op alles en iedereen, ook op
vrouwen die gewoon boodschap-
pen liepen te doen. Ze schoten als
je zei dat je naar links moest, ter-
wijl zij wilden dat je naar rechts
liep".

Graf
De haat tegen de veiligheidstroe-
pen is groot. ~Doodschieten of op-
hangen", dat is de gebruikelijke
reactie. Uit Boekarest komen al
betrouwbare berichten dat som-
mige veiligheidsagenten door bur-
gers gelyncht zijn. Zelf zien we in
Arad hoe een man in een priester-
gewaad maar zonder de nodige pa-
pieren bij zich wordt aangehou-
den. Binnen zeer korte tijd wordt
hij door een uiterst vijandige me-
nigte omstuwd die ervan over-
tuigd is dat ook hij een Securista
is.

En die haat ga je zelf ook voelen
als ze eenmaal op het armenkerk-
hof in Timisoara bent geweest.
Daar, tussen de armzaligste krui-
zen, hebben de bewoners van de
stad afgelopen dagen een massa-
graf ontdekt, een van de velen die
ze nog verwachten te vinden.
Daarin lagen slachtoffers van de
moordpartijen die anderhalve
week geleden werden gehouden.

De lichamen zijn uitgestald voor
het publiek. Alle lijken zijn ver-
schrikkelijk mishandeld, het is
duidelijk dat ze voor hun dood
zwaar zijn gemarteld. Bij een
zwangere vrouw is de buik open-
gesneden en de foetus ligt boven-
op haar. In een klein gebouw waar
normaal de lijken worden gewas-
sen, ligt een dode, vastgebonden
op de tafel, zijn voeten met ijzer-
draad geketend alsof de beulen tij-
dens hun martelwerk zijn ge-
stoord. De bewoners van de stad
lopen met grimmige gezichten
langs de scène. En voorzichtig,
want op een naburig, veel grotere
begraafplaats houden zich de Se-
curistas tussen de grafstenen
schuil. Niet tijdens ons bezoek,
maar een dag later, schieten ze
midden in de rouwende menigte.

De nacht in Arad is maandag ge-
vuld met schoten, die zich voorna-
melijk concentreren rond de ka-
zerne van de stad. In Boekarest
hebben de terroristen geprobeerd
het stadion te veroveren. Uit Timi-
soara wordt 's ochtends gemeld
dat het er erg rustig is. Een collega
van de BBC vertelt dat mensen op
straat aan het winkelen waren en

er zelfs weer trams reden. Maar de
rust in de stad is niet van lange
duur. In de loop van de dag wor-
den de berichten steeds alarme-
render. Het leger bereidt zich voor
op een laatste grote aanval op de
terroristen. Bewoners van het cen-
trum worden verzocht hun wonin-
gen te ontruimen, zodal^.e in de te
verwachten strijd niet zullen om-
komen.

Toch blijft de grote aanval uitein-
delijk uit. Er komen berichten dat
Securistas zich beginnen over te
geven. In de loop van de avond
brengt de televisie het bericht dat
Ceausescu en zijn vrouw door een
geheim tribunaal zijn veroordeeld
en ter dood gebracht.

Internationaal wordt gemengd op
dat nieuws gereageerd, maar de
Roemenen horen het onder ge-
juichen geklap aan. De hele avond
dromen ze samen rond de televi-
sies in afwachting van de beloofde
band van Ceuusescu's executie.
Voor hein betekent zijn dood het
einde van een nachtmerrie. Voor
"veel Securistas zal het een teken
aan de wand zijn: als ze worden ge-
snapt betekent dat vrijwel zeker
hun dood. '
Gisteren meldde Hongarije dat er
af en toe helikopters vanuit Roe-
menië binnenvliegen en pijlsnel
weer verdwijnen. De eerste men-
sen van de veiligheidsdienst zijn
aan het vluchten.

door
runa
hellinga

binnen/buitenland

Timisoara vol
haat en verdriet
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weer wordt de vraag

jjteld: „Zijn jullie vandaag
*°men? De grens is dus
*r open?". ledere melding
*en verzekering dat er in deKlopen uren echt een ein-
'ls gekomenaan het 24-jari-
! bewind van Ceausescu.'opluchting in de stad is
P°t: de val van de dictator
P zich zonder enige slacht-er te voltrekken. In tegen-
ging tot eerdere berichten
*} er tijdens de demonstra-
*in Arad in de dagen daar-
*r geen slachtoffers geval-

''och, er is iets mis met de feest-
rede. We merken het op het
jl^ent dat we het partijgebouw
'betreden. In de hoge en plech-
* gangen hangen overal bewa-re soldaten rond. De burgers

het gebouw beveiligen, zijn op
Z1 de zenuwen. Het is nu hoofd-

van de opstandelingen.
klein kamertje komt al het

vWsuWs van omringende plaatsen
andere steden in Roemenië bin-

/\ En dat nieuws is verontrus-

£ genoeg. Zware gevechten in
waar de Securitate pro-

,'t het radio- en tv-station te
Joveren en het zelfs tijdelijk inJ^en krijgt. Ook uit Timisoara
rden gevechten gemold, terwijl
andere steden de Securitate

ft eveneens niet heeft overgege-

" Schrijnend beeld uit Timisoara, waar in massagraven een paar duizend lijken zijn gevonden.

# Een meisje liuilt om haar vader, die bij de gevecliten in Boe
karest om het leven kwam.

Miljoenen
Ceausescu en zijn vrouw zouden af-
gelopen vrijdag al zijn gearresteerd
na tevergeefs te hebben geprobeerd
naar het buitenland te vluchten. Op
Zwitserse en bankrekeningen zou
de familie 400 miljoen dollar heeb-
ben staan, rekeningen die inmid-
dels door de Zwitserse regering zijn
geblokkeerd. Ook alle leden van het
Politburo zijn opgepakt, evenals
Ceausescu's zoon Nicu, de voorma-
lige partijleider in Sibiu, en zijn
dochter Zoia.
Gisteren vormde het Front voor Na-
tionale Redding een voorlopige re-
gering die het land moet leiden tot
er in april volgend jaarverkiezingen
worden gehouden. De leiding van
de nieuwe regering berust bij de 59-
-jarige lon Iliescu, oud-secretans
van het Centraal Comité van de
Roemeense Communistische Partij.
Hij werd in 1971 door Ceausescu
aan de kant gezet wegens een 'klein-
burgerlijke geest. De afgelopen da-
gen had hij zich al ontpopt als
woordvoerder van het Front.

Kritisch
De vice-president is Dimitru Mazi-
lu, een vroegere Roemeense waar-
nemer bij de VN, die in die functie
een zeer kritisch rapport opstelde
over de situatie van de mensenrech-
ten in zijn land. Dat kwam hem te
staan op huisarrest. De nieuwe pre-
mier is Petre Roman, tot aan zijn op-
treden voor het Front een volslagen
onbekende.

Kort na de bekendmaking van de
samenstelling van de nieuwe rege-
ring, stroomden de mensen in Boe-
karest de straat op en rjepen leuzen
als 'geen communisten meer' en
'geen Ceausescu's meer.

# Voor het eerst in vele jaren konden Roemenen, ondanks alle
geweld, weer eens Kerstmis vieren. Onder Ceausescu was dat
zonder repressailles niet mogelijk.

Schoten
In Boekarest en andere steden vie-
len gisteren nog hier en daar scho-
ten. Leden van de geheime politie
verschansten zich er nog altijd in
enkele gebouwen en schoten op al-
les wat zich bewoog. Het leger be-
heerst de situatie echter en heeft
een ring rond de hoofdstad gelegd
om te voorkomen dat de Securitate-
leden ontkomen.

De gevechten van de afgelopen da-
gen hebben tienduizenden mensen
het leven gekost en een spoor van
verwoestingen achtergelaten. De
centra van Sibiu en Timisoara zijn
bijna volledig verwoest, zo hebben
journalisten verklaard. Vooral in Ti-
misoara, waar tien dagen geleden de
aanzetwerd gegeven tot de opstand,
zijn leden van de Securitate bijzon-
der wreed en meedogenloos tekeer-
gegaan. Alleen daar al zijn volgens
voorzichtige schattingen 12.000
mensen gedood, vaak onder ver-
schrikkelijke omstandigheden.

Gewonden die om hulp riepen, wer-
den ter plekke geliquideerd door of-
ficieren van de Securitate. Een
groep van 45 kinderen, die na een
bezoek aan een poppenkast naar
huis liepen, weid neergemaaid door
machinegeweren. Maar niet alleen
uit Timisoara komen verhalen over
dergelijke gruweldaden. Ook in
Brasov en Arad speelden zich soort-
gelijke taferelen af.

Sporen
Ook in Boekarest heeft de strijd dui-
delijke sporen achtergelaten. In de
hoofdstad, waar Ceausescu donder-
dag het volk nog vanaf het balkon
van het regeringspaleis toesprak,
stierven de twee dagen die daarop
volgden naar schatting 5.000 men-
sen omdat de Securitate zonder
waarschuwing het vuur opende op
een menigte mensen en met pant-
servoertuigen over demonstranten
reed.

In de hoofdstad is vooral fel gevoch-
ten rond het gebouwvan deradio en
televisie, het vliegveld en het rege-
ringspaleis. In totaal zijn, zo wordt
geschat, sinds het begin van de op-
stand circa 70.000 doden gevallen.

Communisten leiden
voorlopige regering

Terredenheidover creenlieCeausescu's
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Opruiming
bijKreymborg.

Dames en heren pullovers. Nü4"~
Blouses, pantalons,rokken.Nü 5"~
Dames blazers en jacks. Nü oJJ~
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Kontakten/Klubs Thai privé Sexhoorspel met ware
Suffolkweg 13, Weert. gebeurtenissen

bem.buro venus 0495°-42966- Heter
Voor al uw privé-adressen. Waar'?'?'? n« qo^Jq^Ia,* ,>".Inschr. dames welkom, w L' 06-320.326.90 (50 ct.pm)

tel. 043-257229. v°°r °*a* die,_ Lifesex door een jong paarheerlijke erotische -p, .
■ | ■ thaisë bodymassage enz. IhUIS
Hr\ YCl 9fiV d00r lieve* mooie' J°n9e opgenomenI IWIUOUA meisjes. Bubble bad. 06-320.326.73 (50 ct.pm)

Maaseikerweg 24 —320 325 35 i*2 afsla9 Maaseik, richting Lifesex.
w £-^ V-'N-/ Susteren, 350 mtr. aan Trif)

uitdagend 50 c/m 06- linkerzijde). Ma.do. van 12 .
tot 24 uur, vr. tot 20.00 uur. 2 Paren, en sexspelletjes

I £\ nnPkP 04499-4346. 06-320.326.71 (50 ct.pm)

*K|j n. .,..* Lifesex. En toen....kwam het

320*324*24 INieUW Hoogtepunt....
18 jaar. 06- SOct.pm Sex uit'{ Züiden Jaaa

/5Qn*/5Qfi*nn 06-320.326.70 (50 ct.pm)

Diil~i.a 0*lU OilO UU. Kitty laat mannen
rilJU" Bel Judith 50 ctm 06- Kn.P.Pn

Welke kerstman wil ons
\/rni i\A/on versieren? en kruipen....ook |ouüVrOUWen versieren. 06-320.326.92 (50 ct.pm)

320*323*45 S~\ I . . L^ SM. Op
Ervaren tante 50 etn 06- O I UD naaldhakken

Bel de ondeugendste en nylons door de stal.
Loibox Merci o*****^*^-.voor gezellige i w ■ v i v

Een plotseafspraakjes! Rijksweg Zuid 241, Geleen. . .06-320.330.04 - 50 ct p/m _ Tel. 04490-45814. beZOeker
p„,, D_^v i n geeft Ellen meer dan haarüay BOX LOVe BurO eigen man...

Rotterdam beter een hete voor uw broodnodige trek 06-320.330.09 - 50 ct p/m
buur dan een verre vriend 06 320 324 69
06-320.328.22 - 50 ct/pm 50 ct'. pm. Als Elly weet.dat ze
. .. . . Weer vonden vurige bellers BeolUUrdhard esbi ~ vant n**.*****^^Orgiebox 06-320.326.93 (50 ct.pm)

rijpe triosex 50 cpm 06- „ö »
nieuwe dingen uit om t nog □«oio ra.ot.Q.iir.OA heter met elkaar te doen. nUbltJ-ieidlltJIIjri

OC\J. O C O . C"t A Hes op 06-320.324.40. Dagel. andere contacten.
" ~ ~~ " En dan... 06-320.324.50 - 50 ct p/m.LauV B. De Sexbox, daar draaien Zie de foto's van de dames

harri on lokker r-nm nfi mannetjes en vrouwtjes niet in Rosie Dec. Deelnameharo en lekker bU cpm ub
Qm de pQt DJe zeggen hQe gratjs Qe| 010_

429 -, 1 33
"XOCl "^OA fift ze het willen "doen" op 100% discreet door Code-
■JtU.-Jrlt.UU 06-320.322.22 - 50 ct p m systeem.

p^f|J| ■JF M A I^VI^I ■■■■TB^É^M I IK |M 11 II I II IkI ■ IC*! N UU IC I^l F# MSr«^||m U | 1A|M li M I |^
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IfcV
Ify IwrQX /\£jïP*V\ IW^PT^I hf

Een foto-moment bij Uitstek! /X"^NÊKmK?V JaL '~^K^m Gratis kaartspel y^hÉ^^h 5
c„ uji EV»t/-» D^nt CvT>t-aoo ■'■^^ÊmiW^ïsM^X^^Ê ï&v *s». ~~~.. ~n,^ IM!£M\Y P/r^-En bij Foto Print Express \\.'ff^^ l l^Éill rlC^ 'P^#^ S
worden al uw kleurenfoto's | \Vfol«^^ k^lJI Want!^%^^^^.. ~~ . , * ,« / ]|Kr^iT Ik( ■**»» 4'W/MTiïk' **binnen 27 minuten* perfekt _’ V^wSt (^^^r^^f^Ên ï
ontwikkeld en afgedrukt. M' JMB^^C/ Prifo:^#% flj
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te kunnen genieten! ultiJj^U^Bl Ifc H^rtß^T/if van Foto Print Express. ft. ° \ «r^-»^ BI» mH Wf' / 'V\ j (f^BII iv ■[ WÊP^FI Ü l Ms
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Weert,Langstraat 22 Telefoon 04950-43877. ""I1 JiiI .^/\\
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I H V <*«^r "'^"^r^ifË^e 'N\

ü *JSI W P%jètll alléén leder loafer met franjeklep. In zwart/bruin en
Wk Ir week bruin/zwart. Rubber zool. Moten 40 -46

crinkle nylon jack in antraciet/bordo katoen/pol. uni jack in de kleuren overhemd met borduur op borstzak.; ronde hals pullover. Zand/groen, Maten 40 - 46 IHrtiiï ven middelgrijs/antraciet. fuchsia, zwart, emerald en mauve. Kleuren zand, wit en armygreen. marine/bordo en middelgrijs/bordo. Bristolprijs 100- iHrJ^ll^;^Jß^^^Y
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deze HHI deze !lll| deze ■ deze M■" ■ ■Vi ■ JH BI
week f week week HW# week HVt #?IP/ IH |
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■<tésÊ wm z art leder molière Maten 36*- 41 deze week In zwart/viola en bruin/zwart. _,«—j"».
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Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en ... te

laten gaan.
06-320.327.88 - 50 et p/m

De super-
contactenbox

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

06-320.324.30.
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste Box

van NL op nummertje
06-320.328.29 - 50 et p/m

Anky
lift

zo moet ze de rekening
betalen. Sex

06-320.323.84 - 50 et p/m

De ruilsexbox
Snel resultaat, géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m

Een vrouw met

Prachtbenen
verleidt haar vriend

06-320.326.72 (50 ct.pm)
Een homojongen als
Versierder

bij een strenge man.
06-320.326.91 (50 ct.pm)

Lifesex.
2 paren

in 1 kamer...ruilen.
06-320.321.32 - 50 et p/m

Homo. Rob wordt
Gekeurd
voor....Escort.

06-320.329.22 (50 ct.pm)
SM. De strenge

Vrouw
laat je haar nagels voelen.
06-320.330.51 (50 ct.pm) .

Joyce
Privé en Escort ma-zat. va.
11-24 u. met 3 sexy meisjes
"045-411766. Tev. meisjes

gevr.

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

23. Elke, Regina, Lydia,
Heike, Areane, Arme. Ma.-
zo. v. 20-04 u. 045-463943.

31-12 gesloten. 1-1-90
weer open.

Gezellige
dames

charmant, discreet,
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.
Op de

Bisex-box
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan

mannetje-vrouwtje...
06-320.328.38 - 50 et p/m
Lia voor 't eerst bij haar

Vriend
Schaamte en toch...wil ze
06-320.329.23 (50 cpm)

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

len. 045-225237
De man met de rubber-

kleding en de
homoknul
die het uittrekt.

06-320.321.33 - 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

"Een slipje
en op hoge hakken, zo

bedient ze...kerels.
06-320.330.61 " 50 et p/m
Als het zo gebeurt gaat elk
meisje door de knieën voor

lesbisch
06-320.329.25 - 50 et p/m

Lifesex is pas goed als ze de
opname

vergeten. Eindeloos heet.
06-320.329.24 - 50 et p/m

Lekkere meid zkt sexcontact

Sex contactlijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Direct snel sexcontact
Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p-m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
sexkontaktentel
06-320.321.44-50 et pm

Buurvrouw
Chantal

staat op springen. Live-sex.
06-320.328.01 (50cpm)

Opwindende spelletjes met
Rijpe vrouwen

06-320.329.01

Peggy Privé
Ma.-vr. 11 tot 19 u.

04490-74393
Tev. meisje gevr.

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

Club
2000

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

Tev. meisjes gevraagd.
Rijpe Natasja heeft zin in

Keukensex
06-320.327.77 (50cpm).

Maak nieuwe vriend''1
Flirt-box f06-320.330.01 -jOjH^

Videoclub ■
vanaf ’ 20,- meisje’Tel. 045-71806J>^

Homo
Michael heeft nu*'N

in ruige triosex L.
06-320.327.0M1

Jonge meisjes sa"^
onder de doucnM

06-320.328 J'

Bel! De leukste bo^J
mooie Meiden.(socf, jt06-320.329J!

Homo i
Zoek je een lekkere v \

Gay-Date. a I
06-320.330.18 (50gg- I
Zoek je een heet w>s \

Tippellijn .[
06-320.330.66 (50j^ I

Flirt-Cafe, I
Meiden versieren^

06-320.330.77 (50gg> I
Homo Live !

Twee hete jongens ga !
het uiterste! -'06-320.330.12-J^

Niets gaat deze ne |
jongens te &„a i06-320.350.67 (50g£^ j

Homo ArthUf!
De lekkerste homo" I

Nederland a '06-320.350.66 -_s°> !
Sex v.d. leds
verhalen uit de hete °a

doos. 06-320.350.63j^
Voor Piccolo's jj izie verder pagjng^1

WATONS BETREFT KUNT U
UWKOFFERS PAKKEN.

ti%s, Het belooft een mooieKerst te worden. Zeker wat ons betreft, want u
tijilfe kunt meteen uwkoffers pakken in onze showroom. U krijgt namelijk bij^g

elke nieuwe Renault 19 of 19Chamade^^^.- __^ -^Ê*k

i^^tiiLM'^lll^; " '^ namelijk gewoon ~~""

JÊBtèMW"'* bij een echte reiswagen. En per slot van rekening

"^S^mP 's net maar ®®n keer Per-iaar Kerst- nietwaar?!

Atro Heerlen B,V
Beersdalweg 97,6412 PE Heerlen. Telefoon (045) 72 42 00.



Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 (TT)Olie B. Bommel. Als u be-

grijpt wat ik bedoel, animatiefilm uit
1983. (herh.).

17.25 Snowboarding in Russia. Do-
cumentaire over een afdaling per
snowboard van de Elbruz.

17.55 Visionaries. Tekenfilmserie.
Afl.: De diefstal.

18.15 (TT)8.0.0.5. Uitzending van
Bart Omroep Organisatie Stichting.
Presentatie: Bart de Graaff.

18.35 "«Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 Empty nest. Amerikaanse se-
rie. Afl.: ledereen weer thuis. Door
omstandigheden gedwongen trekt
Barbara bij Harry in. Ze houdt er ech-
ter een heel andere levensstijl op na
zodat Harry als snel een huisregle-
ment opstelt.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Dag tachtig. Totaalprogramma

over het jaar 1989.
20.35 Milieu in 1989. Zijn we beter

met ons milieu omgegaan?
20.55 Theater '89. Met Seth Gaaike-

ma en Tineke Schouten.
21.25 De voetbalwedstrijd van 1989.

Een keuze van de kijkers.
21.40 ««RUR. Speciale 'Dag tachtig'

afl. met Jan Lenferink.
22.15 De Nederlandse Film in 1989.

Fragmenten uit de best bekeken films
en gasten in de studio.

22.30 Foster Parents Plan. Reporta-
ge uit Latijns-Amerika.

22.55 Uitslag van de grote Dag tach-
tig wedstrijd.

23.05 Sport in 1989.
23.20 De media in 1989.
23.35 Oost en West.
23.45 Grote Finale.
00.20-00.25 Journaal.

" Stephanie Zimbalist in de
speelfilm 'De familie Mar-
ston'. (Nederland 1 - 20.30
uur.)

Ditsland 1
[Heute.
ningstrassenpalais. Serie. Afl.

."er Staatsvertrag.
Aerobic - Fitness mit Ver-f- Afl. 12.
Heute., Schauplatz der Geschichte:

fbon.Hundert Meisterwerke: Der
Wald.

heute.
""Stars in der Manege. Cir-

wla ten bate van oudere artiesten
finalisten in Circus Krone.Jpersoverzicht.2DF-Mittagsmagazin. Met
("e-Nachrichten.
IWirtschafts-Telegramm.;Tagesschau.
Sesamstrasse. Kinderpro-ha.
Entehen Blaufeder. Tekenfilm.
Tagesschau.
Öuddenbrooks. 11-delige se-

Tagesschau.
Die Montagsfamilie. Serie. Afl.:
"igebetener Gast.
Die Trickfilmschau.
Die Tintenfische aus dem
''en Stock. 10-delige jeugdserie,

Tagesschau.
Einsatz in Manhattan. Ameri-
jse politieserie. Afl.: Die Tücken

Karracho, das WWF-Gewinn-

" am Mittwoch.
Tagesschau.
Hier und Heute. Actualiteiten.
praxis Bülowbogen. Serie.
Schwarze Nelke.
Programma-overzicht.
(TT)Tagesschau.

20.15 (TT)Tatort. Duitse politieserie.
Afl.: Herzversagen. Het spoor in een
moordzaak leidt naar de antiquair Al-
fred Stem. Familie- en zakelijke be-
langen lopen dooreen. Het 14-jarige
dochtertje Gaby speelt een cruciale
rol en dreigt het slachtoffer van de in-
triges te worden.

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

risch programma.
23.05 Berliner Nachtschwarmer.

Talkshow met Jürgen Boettcher.
23.50 «Das unbekannte Gesicht.

Amerikaanse speelfilm uit 1947 van
Delmer Daves. De ten onrechte ver-
oordeelde Vincent Parry ontsnapt en
gaat op zoek naar de werkelijke
moordenaar van zijn vrouw.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 ■Romeo und Julia auf dem

Dorfe. Tv-film van Willi Schmidt. Mari
en Sali hebben ruzie met elkaar om
een stuk land. Als ze ontdekken dat
hun kinderen, Sali en Vreni, geliefden
zijn vliegen ze elkaar aan en Marti
raakt ernstig gewond.

14.50 Vor Ort bei Jede Menge
Schmidt. Kijkje bij de draai-arbeid
van de Oudejaarskomedie.

14.55 (TT)Diese Drombuschs. Duit-
se serie.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Jim Hensons beste Geschich-

ten. Serie oude sprookjes met Brian
Henson als poppenspeler. Afl.: Die
Kummerliese.

16.30 Löwenzahn. Kinderserie met
Peter Lustig. Afl.: Peter will nicht
schlafen. (herh.).

17.00 Heute. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-lllustrierte.
17.45 Laura und Luis. Die Irrwege

verlorener Kinder, 6-delige kerstserie.
Afl. 3. Sebastian ontdekt dat de vis-
handelaar Poissionnier de drijvende
kracht isvan de bende. Om de kinde-
ren te redden moet Sebastian hetver-
trouwen van Luis zien te winnen.

18.50 ""Lottotrekking.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ««Na siehste! Muziek en gas-

ten bij Günther Jauch.
20.15 Studio 1. Kenmerken - feiten -achtergronden. Vandaag: filmportret

van de Britse kroonprins Charles.
21.00 Der Denver Clan. Amerikaanse

serie. Afl.: Enthülle Plane.
21.45 Heute-Joumal.
22.10 Kontext. Zehn Gerechte, herin-

neringen uit Polen aan de Duitse be-

zetting n.a.v. het boek Zehn Gerechte
van de journalist Jan Turnau.

22.40 Garp und wie er die Welt sah.
Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
George Roy Hill. Garp is deonwettige
zoon van de feministe Miss Jenny
Fields. Hij wil graag schrijverworden
en een rustig, concentioneel, leven
leiden. Dat wordt echter haast onmo-
gelijk.

00.50-00.55 Heute.

" Bruce Bennett en Lauren Bacall in de speelfilm 'Das Un-
bekannte Gesicht'. (Duitsland 1 - 23.50 uur.)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

vB" en CAI-abonnees:jr zie schema exploitant
I* zwart/wit programma
iq * stereo geluidsweergave
k. * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

RevisieÖjrland 1: 5, 26 29. 46, 51, 53 en 57"'"rland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - «G 49,26 m (6090 kHz)WDR4:93.9en9l,9mnz

België/TV 1
lKerstmis in Wales. Britse

' JS^'m van Don Mcßrearty. Op
Jj^vond deelt de oude man Ge-■} zijn hartverwarmende jeugdhe-
»6ringen met zijn.kleinzoon Tho-
m

(k k ue tovenaar van Oz. 52-delige
Iji^se animatieserie.
I.oe Edison tweeling. Ameri-
■b| se jeugdserie.
j*t Bassie en Adriaan en het ge-
tlV Van de schatkaart. Nederland-Len e. Afl. 4: Gestolen schilderij.L Sinja Mosa. Braziliaanse serie

'4 L^celia Santos. Afl. 83.L Nieuws.
\ Tik tak. Animatieserie. Afl. 121.
L plons. Afl.: Plons en de zwarteSS*, Jong Circus van Europa. Kin-
Ln tussen 6en 18 jaar, circusar-
Len- in opleiding, afkomstig uit 4

' t) Pese landen verbleven één weekl^ussel.k ue zonen van Abraham. Reli-
-1 Wr5e 9r°epen die zich op Abraham

l)i?6Pen. Afl. 9: Hassidim.
"i 6 Mededelingen en programma-
'.v^icht en paardenkoersen.
'rjQ Nieuws.
\,, Matlock. Amerikaanse serie.

°ck probeert te bewijzen dat elk
W^6 vier inwonende artsen van het
fy 6r>huis een motief had om de on-
k?er>lijke dokter, die verantwoor-|J, Was voor hun opleiding, te ver-

moorden. Aansl.: Trekking nationale
loterij.

21.00 50 Prijzen van Jos Ghysen.
Spelprogramma.

21.45 Gezondheid. Maandelijks ge-
zondheidsmagazine.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Moviola. Filmmagazine. Van-

daag: Jean Cocteau, zelfportret.
23.35-23.40 Coda. In de ochtend-

stond.., van Anna Achmatova.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 66.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 917.
19.25 2x7. Tv-spelletje.
19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Overzicht

van het sportjaar 1989. Met studio-
gasten, interviews en een beeldover-
zicht van de hoogtepunten in de
sport.

België/RTBF
-15.30 Ecran de vacances, vakantie-
films met om 15.30 Laurel et Hardy:
Sous les verrous, Amerikaanse speel-
film uit 1931 van James Parrot en Hal
Roach. 17.00 Draqhetto, serie. Afl.: Le

roi de la marine. 17.15Théatre pour en-
fants: L'ogre. 18.00 Nouba Nouba.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. 19.20 Tiercé.
19.30 Nieuws. 20.05 Saga de la chan-
son francaise: Claude Nougaro, portret.
21.05 Télé 21 a la une. Aansl.: Le
champ d'Amertume. Deense speelfilm
uit 1987 van Morten Henriksen. De
oude Lord lijdt eronder dat hij bij zijn
jonge vrouw geen opvolger kan ver-
wekken. 22.15 Trekking van de natio-
nale loterij. 22.20 Coup de film, filmma-
gazine. 22.40 Cargo de nuit, cultureel
magazine. Vandaag: specialover de ja-
ren 80. 23.30 Rochefort '89, hoogte-

punten uit dit 9e Festival de Rire van
Rochefort '89. 23.45 Paardenkoersen.
23.50 Weerbericht en laatste nieuws.
00.20 Bourse, beursoverzicht. 00.25-
-00.35 La pensee et les hommes, filoso-
fisch programma.

%Andy Griffüh en Linda
Purl in een aflevering van
'Matlock'. (België/TV 1 -
20.00 uur.)

Nederland 3— " ■ 111 ' I ■ ül II

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 Een dag uit het leven van een
kind. Reportage over een berber-
meisje in Marokko.

18.30 Sesamstraat.
18.45 De geheime wereld van Polly
Flint. Engelse jeugdserie.Afl. 3. Polly
vindt een klein, zwart bastaard hond-
je.

19.10 Van Gewest tot Gewest. Re-
gionaal magazine.

19.49 PP. Uitzending van de Centrum
Democraten (CD).

20.00 Journaal.
20.20 Film over het SNV. Ontwikke-

lingssamenwerking van-en Bewust-
wording. (SOCUTERA)

20.25 Avondvoorstelling: Los zand,
toneelstuk van Annie M.G. Schmidt.
Een dochter leert eindelijk haar vader
kennen. Haar moeder ontmoet weer
een oude vriendin, waarna oude
hartstochten weer oplaaien.

21.48 Buitenspel. Zwitserse anima-
tiefilm over een komische voetbal-
wedstrijd.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.30 Studio Sport.
23.00-23.05 Journaal.

RTL Veronique
07.00 Téléclips. Videoclips voor jonge

kijkers.
08.00 Télékids. Kinderprogramma.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Bonjour les clips.
12.15 Veronique Classique.
13.00 Deksels!.
13.30 Incident at Phantom Hill. Ame-

rikaanse western uit 1966 (Deel 1 -
herh.).

15.00 Télékids.
15.30 Rags to riches. Amerikaanse

serie over een miljonair die zes wees-
meisjes adopteert. Afl.: Lief dagboek.

16.30 Flipper. Avonturenserie met de
dolfijn Flipper.

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

18.00 Journaal.
18.10 Uit een andere wereld. Ameri-

kaanse jeugdserie over een meisje
met een buitenaardse vader. Afl.:
Elke Beano heeft zn dag.

18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
De ontbrekende schakel.

19.25 Match Vrije Tijd.
20.05 Fashion.
20.25 The Breakfast Club. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985. Vijf totaal

verschillende tieners moeten hun :
vrije zaterdag op school doorbrengen j
om strafwerk te maken. De drie jon-|
gens en twee meisjes hebben op het :
eerste oog absoluut niets gemeen, j
Maar in de loop van de dag leren ze j
elkaar en ook zichzelf steeds beter "kennen.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Saracen. Engelse actieserie in ■13 delen. Afl.: Bewijs van overlijden. :
23.20 Club Verotique.
23.50 Journaal.
23.55 Dallas. Amerikaanse serie, i

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

Duitsland 3 West
15.35 Teletekst-overzicht.
16.00 Disneys Gummibarenbande.

21-delige tekenfilmserie.
16.30 Sag niemals ja. Amerikaanse

speelfilm uit 1966 van Norman Tau-
rog. Popster Mike McCoy is zeer ge-
liefd bij de dames, in het bijzonder bij
een drietal fraaie meisjes.

18.00 Pan Tav... 13-delige jeugdserie.
Afl.: Pan Tav und der Ziegenhund.

18.30 Die Supersinne der Tiere. Afl.
2: Sehen heisst glauben.

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

20.00 Bürgerforum extra. Thema's:
1. Tiefflug durch den Korridor; 2.
Grundstückspreis gleich Kaufpreis
plus 100 procent?

21.00 Der Jazz-Pfarrer. Reportage
over ontmoetingen van de Newyork-
se Lutherse predikant John Gensel.

21.45 West 3 aktuell.
22.00 Rückblende: Karl Millöcker,

portret van deze in 1899 overleden
kapelmeester.

22.15 BSo viel Glück... zum Nullta-
rif. Tv-spel van Susanne Abel. De
kleinzoon van de 65-jarige Edith ont-
dekt dat een toiletpapierfabrikant min-
der papier op de rol doet dan toege-
zegd. Hiermede wil hij defabrikant tot
het betalen van zwijggeld dwingen.

23.20 Was von den Traurnen blieb.
Reportage over een naar Australië
geëmigreerd gezin.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/Télé 21
18.10Top 21. (herh.). 19.00La pensee
et les hommes, filosofisch programma.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Challenge, sportprogramma. 22.05-
-22.55 l'Homme de fer. Amerikaanse
misdaadserie. Afl.: Recontre desespé-
rée. Voor het eerst sinds jaren neemt
Robert Dacier weer eens enkele vakan-
tiedagen. Maar voor zijn vertrek vraagt
hij Mark een oude vriend van hem te
bezoeken. De oude Franklin is echter
onvindbaar.

TV5
16.05TVS Infos. 16.15Le Clubde l'Eu-
rope. 17.15 Les Francofolies de Mon-
treal. 17.45 La Vérité Est Au Fond de
La Marmite. 18.15 Des Chiffres Et Des
Lettres. 18.35 Recréation. 19.00 Mon-
tagne. 19.30 TVS Infos et Météo. 19.40
Papier Glacé. 20.00 Resistances.
21.15 La Memoire des Batisseurs.
21.30 Le Canada sur deuxroues. 22.00
Journal Télévisé et Météo. 22.30 Sa-
crée Soiree. 23.55-00.55 Ex Libris.

Radio 1 radio| Elk heel uur nws. 7.07 VARARadio
: I Woensdageditie. (7.30 en 12.30
| Nws). 12 55 Meded t.b.v. land- en
i tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
i 13.30 Nieuwsoverzicht. 13.32
| Journalistenforum. 14.07 TROS; klantenservice. 15.45 Hallo met de
| TROS. 16.07 Tijdsein. (17.30
I Nw5).18.45 Waar waren-we ook al-
I weer 18.57 EO-Metterdaad hulp-
jverlening. 19 03 Hobbyscoop.
| 19.30 Akkoord. 20.03 Homonos-
! extra. 23.06 Met het oog op mor-
jgen. 0.02 Volgspot. 1.02Romance.
I 2.02 Clair-Obscur. 402 Nachtex-
i press. 6.02-7.00 Vandaag... don-
i derdag.

Radio 2
I Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
I morgen. 9.04 Muziek terwijl u
i werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
! wil wel 14.04Terug in de tijd 15.04

Nederland muziekland. 17.04 Hier
! en nu. 18 04 De wereld zingt Gods

lot. 18.53 Moment. 19.04 Water en
vuur. 20.03 Vocaal 20.30 NCRV
bulletin. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heeluur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 De Gospel-Top-80
van de jaren 80. 10.57 EO-Metter-
daad hulpverlening. 11.04 De Go-
spel-Top-80 van de jaren '80 13.04
1989 Hits Back! 17.04Ronflontlon
met Jacques Plafond 18.04 Dries-
poor. 19.03-24.00 Gala of the year
1989.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levende woord. 8.00 Nws. 8 02 Pla-
tennieuws. 8.45 Te Deum Lauda-

mus: Oud-Nederlandse kerstliede-
ren. 9.15 Onder de hoogtezon
10.00 Divertimenti van Joseph
Haydn (3) 10.35 Orkestpalet: Ra-
dio Filharmonisch Orkest met cello
12.10 In de schaduw van de mees-
ters: Württembergs Kamerorkest
Heilbronn met trompet. 12 40 Pro-
menade: Robert Stolz dirigeert
(25) 13 00 Nws 13.02 Lunchcon-
cert. 14.00 Songs of praise. 14.30
In de kaart gespeeld. 16 00 Over
componisten gesproken. 17.00
Jacco s' keus, operette-en musical-
muziek. 18.00 Nws. 18.02 CeDèa.
20.00 Nws. 20.02 Residentie Ork
Haarlems Kamerkoor en sol. 21.45
Voorbij de tijd. 22.30-24.00 Voor
het stil wordt en wat later.

televisie en radio woensdag

Nerland 1
"Ouwzijn. Gevarieerd magazi-

'oor de vrouw.
Tv-Fruitmand. Geestelij-ken.J3.05 Nieuws voor doven en

horenden.
"ighlight. Maandelijks pro--

i/"a waarin bekende artiesten.'jet woord komen. (herh).°e hondeslee-wedstrijd. Ame-
"Jse speelfilm uit 1987 van Har-

'Hart. De 12-jarige Willy heeft de
Jyoor zijn zieke grootvader en deJj-enj- Om voor zijn grootvader en
r^rderij te kunnen blijven zorgen
J^j wel de geldprijs van een hon-
j^ewedstrijd winnen.
,(TT)Kinderkrant. Kinderpro-

Journaal.
tweeds gezin. Kerstbezoek bij

wonende schilderes inpc stijl Erkers Marie Person.
Metterdaad. Wie ligt daar nog
j7r van? Reportage over straat-pen in Kaapstad, Zuid-Afrika.
Avonturenbaai. Canadese

«Serie. Terwijl Jonah als boom-J'er werkt, ziet hij een zeldzame
wit die er ziek uitziet. Hij scha-

hulp in van Grant om het dier

' journaal.'Ronduit Radar thema. Jonge-
fejramma.
'°e Campbells. Serie. Afl. 11:Er"'ets niet.
Öunkeren. Actualiteitenpro-

ïirna.
ue familie Marston. Ameri-

speelfilm uit 1987 van Robert
James Marston en zijn vrouw

B' verliezen hun derde kind. Ze
["eren een kind en later nog veel
I totdat de buren een proces be-*n wegens vermeende overlast.'Het hart op de tong. Henk Bin-% in gesprek met willekeurige
blende wandelaars.

22.30 Journaal.
22.42 Tijdsein jaaroverzicht. Terug-

blik op spraakmakende reportages
van Tijdsein van het afgelopen jaar.

23.12-23.37 In de mensen een wel-
behagen. Portret van J.J. Frinsel, di-
recteur van de Vereniging tot Heil des
Volks.

Duitsland 3 SWF
13.45 Fahr mal hm... Mulhouse in de j

Elzas en haar musea.
14.15 Jetzt oder wie. Werkeloze jon-|

geren op het platteland en hun socia- ■Ie en maatschappelijke problemen.
15.00 Hande, Werke, Künste. Repor- \
tage over Stephan Blinn en zijn zelf- ■gemaakte marionetten.

15.30 Flüsse der Erde: Der Kaiserka- i
nal, Leben an einer Wasserstrasse in :
China. Herh.

16.15 K+BThat's dancing! Ameri- fkaanse speelfilm uit 1985 van Jack j
Haley jr. Een compilatie van beroem- j
de dansfilms.

17.55 Supersinne. Afl. 1: Der sechste ■Sinn.
18.25 Zeit der Rosen. 9-delige serie j

naar de trilogie van Maria Gripe. Afl. :
1. :

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. i
19.30 Schlaglicht. Themaprogram- j

ma. Vandaag: Terugblik op 1989.
20.15 Lander - Menschen - Aben- j

teuer: 2-delige documentaire over j
Nieuw-Zeeland. Deel 1: Neuseelands ■Norden. Herh.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn ■Neun.
21.15 Schwabische Geschichten. i

Afl. 1: Die 700-Jahrfeier. Het stadje :
Krottenbrunn maakt zich op voor het j
feest t.g.v. het 700-jarig bestaan.

22.05 Von Plastiktüten und Giftgra- j
naten. Het chemische concern lm- j
hausen en het Imhausen-schandaal \
een jaar geleden.

22.35 Columbo: Lösegeld für einen i
Toten, Amerikaanse tv-film uit 1971 :
van Richard Irving. Wanneer het lijk j
van advocaatPaul Williams wordt ge- \
vonden, wijst alles erop dat hij door :
ontvoerders is vermoord. In werkelijk- j
heid is hij door zijn vrouw omge- f
bracht.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

Radio 5
630-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden 9.30 Indonesië
10.00 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12 05 Het oog van de
naald. 12.30 Het voordeel van de
twijfel: De autohaters. 13.00 Nws.
13.10 NOS Wereldwijzer 1400
You re welcome 14.30Coöperatie.
1500 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00
TROS Dierenmanieren. 17.40 Ba-
sicode 3 magazine 17 55 Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws
18 10 TROS Kinderforum op va-
kantie. 18 20 Uitzending van het
CDA. 18.30 TROS Astroloqica.

19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers 20 30 Klassieke mechanica.
21.00 De twaalf provincies. 21.30
Por favor. 22.00 Het fantastische in
de kunst. 22.30-23.00 De sterren

SSVC
10.00 Children's SSVC. Afl. Rod,

Jane and Freddy.
10.20 A Bear Bhind.
10.30 Green claws.
10.50 Scooby Doo.
11.10 Seal Morning.
12.00 A question of sport.
12.30 Rapido.
13.00 The Flintstones Comedy

Show.
13.25 The art of travel.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.10 Dangerous company.
15.45 Cartoon Time.
16.00 Strike it iucky, Christmas spe-

cial.
16.40 Roald Dahl's Danny, the

champion of the world.
18.15 Doctor Who.
18.40 News and weather.
18.55 This is your life.
19.20 Coronation Street.
19.45 The Ruth Rendell Mysteries.
20.40 Shelley.
21.05 Marti Caine.
22.00 News and weather.
22.35 Inside Story.
23.30-00.10 Happy Christmas, I love

you.

RTL Plus
08.00 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.:
Prahisschnorchlig.

08.20 Inspektor Gadget.,Franse te-
kenfilmserie.

08.45 Utraman - Mem geheimes Ich.
Amerikaanse serie.

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

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

10.35 Télé-Boutique (Herh.).
11.00 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie, (herh.).
11.25 Dennis. Tekenfilm.
11.35 Heimatmelodie. Volksmusik

gepresenteerd door Maria en Margot
Hellwig.

12.30 Dance. Dansshow gepresen-
teerd door Martina Menningen.

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

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Reieher Mann gesucht. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1966 van George
Roy Hill.

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

17.45 Pronto Salvatore. Aansl.: te-
kenfilm.

17.55 RTLaktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Skru-
pellos. (herh.).

18.45 RTLaktuell.
19.00 Coach mit Herz und Scherz.

Amerikaanse serie. Afl.: Haydens
Frauen.

19.25 Chips. Amerikaanse serie. Afl.:
Autodiebe.

20.15 Der unwiderstehliche Charme
des Geldes. Franse speelfilm uit
1986 van Claude Zidi, met Francois
Cluzet, Christophe Malavoy, Claire
Nebout e.a.

22.00 Staranwalte, Tricks, Prozesse- L.A. Law, Amerikaanse serie. Afl.:
Bring mir den Kopf von Izzy Acker-
man.,

22.50 RTLaktuell.
23.00 Bruce Lee - Das Spiel des To-

des. Hongkongse speelfilm uit 1968
van Joseph Velasco, met Bruce Lee,
Yang Sze, Yung Man Chi e.a.

00.20 Bellamy. Australische serie.
Afl.: Daring young man. (herh.).

01.05 Chips. Amerikaanse serie.
01.50-01.55 Betthupferl.

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

nel.
07.00 Sky. The D.J. Kat Show.
09.30 Eurosport Menu.
10.00 Tennis. Hopman Cup Italië-

Nieuw Zeeland.
13.00 De slag om de Noordpool.
14.00 Horse Jumping.
15.00 Cricket.
16.00 American Pool.
17.00 Golf.
18.00 Rodeo Show 1989 & Western
Festival.

19.00 Trans World Sport.
20.00 Tennis.
22.00 Volleyball: Best of the year.
23.00 Paris-Dakar Rally.
23.15 Calgary '88.
01.15-01.30 Paris-Dakar Rally.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 General Hospital.
Amerikaanse familieserie. Afl. Schmut-
zige Tricks. 09.20 Teletip Natur. Aansl.
Ihr Horoskop. 09.30 Programmaover-
zicht 09.35 Nachbarn. Australische fa-
milieserie. Afl. Schatten der Vergan-
genheit. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Inferno. Ameri-
kaanse oorlogsfilm uit 1954 van Sa-
muel Fuller. Aansl. Tekenfilm. 12.30
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programmaoverzicht. 14.05 Garfield.
Amerikaanse tekenfilmserie uit 1987
van Phil Roman. Afl. Garfield im Show-
geschaft. 14.30 Teletip Gesundheit.
Aansl. Ihr Horoskop. 14.40 General
Hospital. Australische familieserie. Afl.
Arrangements. 15.30 Happy Days.
Amerikaanse familieserie. Afl. Fonzies
pas de deux. 15.55 Der Goldene
Schuß. 16.05 Verrückter wilder Wes-
ten. Amerikaanse westernserie van
Jesse Hibbs. Afl. Die Nacht des laster-
haften Schatzes. 17.00 SAT. 1 Bliek.
17.10 Nachbarn. Afl. Ein einziges Miß
verstandnis. Australische familieserie.
17.35Teletip Markt. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Raumschiff Enterpri-
se. Amerikaanse science-fictionsene.
Afl.: Krieg der Computer. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Glücksrad. 19.30 Fantasy

Island. Amerikaanse serie. Afl. Be-
rühmt und berüchtigt. 20.25 SAT.I
Wetter. 20.30 Spenser. Amerikaanse
misdaadserie van Charles Picerni. Afl.
Heimkehr für immer. Deel 1. 21.25
SAT.I Bliek. 21.30 Ein toter Taucher
nimmt kein Gold. Duitse avonturenfilm
uit 1973 van HaraldReinl. Deel 1. 23.05
SAT.I Bliek. 23.15 Vorsicht, Hoch-
spannung! Amerikaanse misdaadserie
van Paul Annett. Afl. Unheimliche Re-
vanche.00.25-00.35 Programma-over-
zicht.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer.
11.30 MTV At The Movies.
12.00 Remote Control.
12.30 XPO.
13.30 VJ Kristiane Backer.
14.00 VJ Marcel Vanthilt.
16.00 3 From '87 At 4.
16.15 VJ Marcel Vanthilt.
16.30 Rewind '82.
18.00 Remote Control.
18.30 Club MTV.
19.00 VJ Ray Cokes.
21.00 MTV At The Movies.
21.30 MTV's Levis US Top 20
23.00 Rewind '83.
00.30 VJ Maiken Wexo.
02.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9 02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17 25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 Goede morgen.
Morgen. (630-7.00 Nieuws , 7 30
Nieuws en R.V A-berichten.) 8.00
Nieuws. 8 10 Koffers § co. 9.30
Golfbreker. 10.00 Nieuws. 10.03
Het schurend scharniertje: 1008
Het eerste bedrijf. 11.55 Mediatips
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Made in Germany
14.00Canapé 17.00Limburg Van-
daag. 1810 Rijswijckfoon. 20 00
Funky Town. 22.00 Nieuws. 22 05
Jazz Kaffee. 23.30-6.00 Nachtra-
dio. (0 00, 5.00 en 5.30 Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert.
16 05 Heimatmelodie. 1700 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-04 05
Nachtexpress.

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

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

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

van Rete Mia.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 08.30 Für die Kranken. 9.10
Musikexpress 10.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender.l3 00-14.00 Fri-
schauf. 14.05-1500 Musikzeit heu-
te: Lieder, Chansons und Folk
15.00 Nachmittagsstudio 16.05-
-18.00 BRF International. 18 10
BRF Aktuell. 18.40Orgel undChor-
musik. 20.05 Pop op plan. 00.05
Sendeschluss

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 12.00RTL-Themen. 12.15 Ca-
sino parade 14.00 Viva 16.00 En-
tenjagd. 17.00RTL-Themen. 17.15
Musikduell. 17.50 Sporl-Shop.
19.00 Neunzehn Vierundzwanzig.
00 00-01.00 Traümtanzer
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KORTING» BIJ «KIEN» K 0 R T I S

,MkiEN HALVEERT| DEPRiiZm _
~f}/.GROOTDEEL VAN ONZE WINTERKOLLEKTIE
(. Lnü VOOR DE HAÜfE PRIjSI <°^ jV LET OP DE ft PRIIS LABELS.

HEERLEN " HOENSBROEK V A I I kGÈ\
Promenade 38, Markt 3 ■ A !)W^«k \

MAASTRICHT " BRUNSSUM i^^^^^^^^^^^^^^^^J TJA <C^TFranciscus Romanusweg 2, Kerkstraat 40-42 '^" *v.c noo debrug Verrassend veelzijdig, verbazend voordelig.

Kontakten/Klubs
Jonge vrouw ontvangt

thuis
tel.: 04406-41916.

Meisjes bellen
Schaamteloos. 50 cpm. 06-

-320.321.62
Hard & streng

Nieuwe SM! 50 cpm. 06-

-320.325.70
Meisjes spelen

als hun vriend weg is!
50 cpm. 06-

-320.321.18
Gluren bij

't buurmeisje
wat je altijd wilde! 50 cpm.

06-

-320.330.80
Diana

De Koning
De Porno Ster. 50 et p m 06-

-320.321.50
Contacten

Sexadvertenties 50 cpm 06-

-320.321.05

Men Only
Luister hoe dit meisje u via
de telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50 c/m

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12- 50 c/m

llona's Live-Box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar

bloedhete bellers!
06-320.350.60 (50 c/m)

Privé en escort
045-720916

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
In de kleedkamer.

50 et p/m 06-

-320.323.18
In het ziekenhuis!

50 et p/m 06-

-320.323.20
Luister naar de lijn en kijk in

het sexblad.
50 et p/m 06-

-320.321.17
lllllllllllllllllllllllllllliyiülllllllllllUlllKlllllllllllllllllllllllll

Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Er is nog iets: de Epilepsie Vereni-
ging Nederland (EVN) bestaat 10 jaar. Zij is
een belangenvereniging van en voor mensen
met epilepsie. Dit jaarvinden vele regionale
en lokale inff>markten plaats.
Waarschijnlijk ook in uw omge- _
ving. Kom langs. Ruim 90.000 I
mensen hebben epilepsie, zijn I _ _
enige nieuwe leden dan teveel mjnÊfy
gevraagd? \ffwj_

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf: postbus 9587, 3506 GN Utrecht.

lIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIJIIIIIIHIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IVI UITDEBEDIENINGS- """"»-— PATURAIN GOUDSE BELEGEN KAAS UITDE NOTENBAR: HUZARENSALADE
I AFDELING f^\ Knoflook, OCQ >\ Vers van het mes of vacuüm |W MIRO MIX Bak 1 kilo OOQ I i

STEGEMANGOUD- (j£~;} ISOgram O.O^ - verpakt, kilo L*5Ö iS^^A Per2so^am *** O.Ï.ZJ
SALAMI IÖQ fll^ CHOCOLADE BR'EHUT.NSO4- 1 O Q/\ r«# OQ KERSENVLAA. A

Per 100 gram ZJ& J-O^ V_y MELK 17Q Vers van het mes I£Q X^.^V/ |PÖlf& L^s±-^^7 1000 g6^5 f /^*>SHS!r^.* 1 liter 2^09 J-./ZJ per 100 gram \Jè& -L.UZ7_ w-+C *#vCiJOHMAEIERSALADE sW°* *m K Kf| A'ilÖ<As?iiriSul Perlo°gram 1 in i I~| ## " +Jm+J\J -*MiiM&*a*£2 69Aan delageprijzen te zien ccü6
2x125g1.9r *.W^ _B_ _^ KOFFIEMETGEBAK~~ il sluiten we t ïaarpassend af. 3 5

of curry, _^ -H-
zak2oograml AQ GO-TAN BORREL- '-- unei(lD r-/%/\ I fIM^^ JUST-L^» KROEPOEK IS^I3Q HELEKIP Cgg .^80 gram l.^ A.w-*/ %s**s+* 'iVJ*» I S Ü

DREFT AFWAS '^^%&>> wm j? fl ■||
Normaal of citroen, O£Q GP ZELFRIJZEND JÉP ü '■■■'■JÊÊO^^ FONDUE-/GOURMET- 1
fleso.s liter 299^.0^7 BAKMEEL fiQ 3A#? SCHOTEL 1 O Qf| 1 ■
m± 500 gram O^/ Iö.ZMJ + | I I

p'|TSTOLETSKKERIJ:
ZONNEBLOEMOLIE J i jM^lfcf*^ "^JLmn^^U *Èk "i>H I f#,# Wit of bruin, 4 stuks Fles 1 liter -| CA M W&k, £ G„E"RUID QQQ 4»^ 1 I/^F alOOgram^OC \J99 L.DV ?W^'lL>wÊk'' \ 140°Sram <Jfe#r 1 1

I fc-O*/ I j^ RUNDERTARTAAR 1D.E. SELECT f*S; WÊmÈÈÊÊÉm «1 Kilo -I O ftA CHAMPAGNE!
Snelfi.termaling J WITTE Jg^ 13.90 Rosé brut, 1
vacuüm verpakt O£C JJIOEm" J# W&K'' * f1e50.75 liter V Jpak2sog 2.85^.00 jffê*" M %, J^F IL BRAADWORST OQ QR I f236 BIOGARDE * OQ Wr&X JÉ' Kil° 7QQ £-o*o+3 1 fPS«PI Stand of roer, ■WÊÊÊÊÊHHÊB \JO #.*/%/ 1
beker 500 ml jSP m,.*—«J^H rnnnDciMCTTriu ■ .*n ei adi if '~WËÊm-&%, 'iSmnm .mËK^IÊM goudreinetten

Fles 1 liter ICQ ' «&&*mm jf^^Wi: -^KéM| JP 99 V "
*i |'i ROZIJNEN I£Q J '-"«■ SALUTIANAS'Jl/J^ soogram i-oy '% *# 2,sKil° 3.99 /

PUCUAI lEQ _' -ftülüii
BOERENVOLKOREN BLANCHE inHH » '>

y ' BANANtN /IQ '^S?^
r—' 1 MET MAANZAAD IQQ 6flessena 0.7 liter ±\J.\J\J l ~ —I g Kll° J.-T*/

R Lw |^ LJ^ t
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 30 decemberas. J \mM Mf I ■—'

Lage prijzen en winkelgemakonder één dak.
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vp laatste ronde
V^ \~ Kunststof isoleerkan met Druktoets-telefoon. (wÈÊimk Fraaie Junghanswandklok in m W M. f^l^^^^^^^i^k^^^S^^\ A 9|azen binnenfles. Met 10 geheugens, \]|pi^lk moderne vormgeving en met /^ X Rorida tafelkaarsen in f±^>\ U^nff^^^^^^^^^^^M

?fmien I door PTT /^^\J/J t\\WÊÊtÊ£mi l 111111"Wmy ,111 overbekendevariant op het , .frame. US J 1I ij "^J_"- j£^^%&/il Vv£P^/^lp^l\K \\\mWmWJf 1111 f% *+* lokersnelJe wint Das als ie
V" ff ff ■ é*% alKHlr^m rcH^^V^l/ff --IvÊSr)/ a V3X^ lilt14' \ '. 11 alle stenen kwijt bent In /^J)
Zitkussentjes. e gr- éf%*Sp || W N»,,^ \Q^èW/ S U&rl*ÊP^ *oHBlll^"^ compacte' ori9inele <J£s" [mm

'; r P S 1 koffie iz„Qrni QhQcno^ci i,mn \^^^H Handig huishoudmandjevan V^^ll y^W\t I MquautvGßADEl ft (Speelduur3uuren
': :. I -JZmez** oo^ 13098S?S 1 V^^^pitóihinaiti.Bai , v // Rieten wasmand met deksel. 1 flk §15 minuten)U'|^^^^^ Ufcr AHIcnHiAS VK;^^^ plaats aan velerlei zaken. Afm.^.^^^^ ./^ Royale inhoudsmaaten 1 ///// ,mmmmmmmm\ &nn«Pli'^ - W^?l- ca 37x26x1Scrrv „ _ hoogte ca. 46 cm M^IB>| - p * 16?5\ wf^"m 1?5 è~B?5 »* 9?5 f ■ILups
I 52 Aanbiedingen geldig l/m zaterdag, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in afbeeldingen en teksten voorbehouden. ■■■^^■■^■■■H

Zon aanbiedingkrijgt
u nooit 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. HjTO^TOSEES^BiJ^^ÏJEES^S

HH^^QJ^H Citroen doet u deze maand velgen, getint glas rondom, exclusieve Palais
J^^^^SöSSi namelijk een aantal for- striping en een 1.4 liter motor. Alleen als

/^^BS^gg^.»^^ r^| -lijk -^^mÊ? _..__ .^m^JÊWmm l Ja^X '
A A V é^usmmmmmwssm^^"' 'psammmmwmmL^<t\_\y âm W^ 1 ,->.

üe Citroen W W^^^t ' ~" WSmmmwmmmoKf mimwmMmmjA alle 31111016

-i üi ' ♦ ♦ W^Bii^^^ai^^^^^^ ■ iiimiiißiMWi ■ iiiiiiiiii mwr 1

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

Hj^^^H versie fl. 18.975,- en 5-deurs bieden. Uw Citroen dealer vertelt ver met
i^^gj^g^^^^j versie fl. 19.850,- exclusief plezier alles over. Al deze aanbiedingen zijn

afleveringskosten. Ook een voordeel van i|HK^^ffIE9BWW!SB||H geldig van 7
fl. 1.500,- op de speciale BK Palais. g^^^g^J^^g^^^^^j tot en met 30

Topklasse uitvoering in december 1989 en de auto's moeten b^wCITROEN Gris Météore of Bleu vóór 1 februari 1990 geregistreerd zijn. E^^S
' Financiering op basis van huurkoopovereenkomst volgens de gebruikelijkevoorwaarden van Citroen Financiering Nederland, tel 010 41 1 1006

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

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

jjvonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 21-
-'"1989 zijn de volgende faillissementen:

'■ J.H.Driessen, D. Ecrevissestraat 33, 6171 JL
Stem L, h.o.d.n. J.H. Driessen.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. J.J.Th. Paulissen, Wilhelmina-
plein 35A, 6171 EN Stem, tel. 04490-38333
(flnr. 13737).

<■ I.C.G. Willems e/v Jorissen, Valkenburgerweg
74A, 6361 ED Nuth.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. H.G.M, van Meel, Mauritslaan 41,
6161 HR Geleen, tel. 04490-55993 (flnr.
13738).

J F.P.L. Courtens, Bloemenweg 112, 6221 TX
Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. W.Ch. Veldman, H. v. Veldeke-
plein 29, 6211 TG Maastricht, tel. 043-250043
(flnr. 13739).4 J.E.L. Haenen, Bleekwal 8, 6114 HN Suste-
ren, h.d.o.n. J. Haenen, Bleekwal 88, 6114 HN

—4 Susteren.
[ Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.

' Curator: mr. F.J.M. Spauwen, Walramstraat
20, 6131 BM Sittard, tel. 04490-17751 (flnr.I , 13740).■ *■ VOF Firma J. Leers, Unolaan 104, 6413 CT
Heerlen, alsmede de vennoten: M.A. Leers,

I Nieuwstraat 35, 6431 XP Hoensbroek,
| A.J. Leers, Unolaan 106, 6413 CT Heerlen,

A.M.J. Leers, Hommert 4, 6361 HN Vaesrade
(Nuth).
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. J.P.G.M.T.R. Koren, Nobelstraat
34, 6411 EP Heerlen, tel. 045-715438 (flnr.
13741).

'opgeheven
6 Bogman Verhuur BV (flnr. 13412).

'" J. Bogman Aannemersbedrijf BV (flnr.
13413).

1 Wil Bogman Bouw BV (flnr. 13414).9 Plabos BV (flnr. 13415).
0 Bogman Exploitatie BV (flnr. 13416).»11- Bogman Beheer BV (flnr. 13417)., alle gevestigd te Geleen, Heiweg 16.2 H.H. Philippen, Bergveld 7, Limbricht h.o.d.n.

Kerkraadse Industriële Maatschappij K.I.M., (flnr. 13181).

'" Schildersbedrijf Gebroeders Driessens BV,. Ankerkade 127, Maastricht (flnr. 13418).
*■ H.W. Schroyen, Schoutstraat 3, Brunssum

(flnr. 13631).

\ SURSEANCE
( 'l beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d.
j 1-12-1989 is voorlopig surseance van betaling

aan:
*080 Houthandel en Houtvellerij 8.V., Dorps-
j^aat 27, 6454 AG Jabeek.
luchter-commissaris: mr. R.J. van Boven.?*Windvoerder: mr. Th.J.M. Oostdijk, Akerstraat
£-98, 6411 HD Heerlen, tel. 045-717441..e crediteurenvergadering wordt gehouden op 22-- 10.45 uur in voornoemde rechtbank.Ji het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord ge-

(Rep.nr. 89/6564).

Opruiming van
; grote en kleine restanten

| Wand- en
vloertegels

Wegens verhuizing kortingen van, 20, 30 en 40%
Kelderplavuizen

21,5x21,5 cm voor
V ’13,— p.m 2

10% tot 50% korting
op onze

Winterrestanten
y Doublesse Modes

ügüBLESSE MODES ?ng?££

S

"EG ER EENS WAT VAN
°hoI en verkeer datkun jeniet maken.
Vlndtbijna iedereen. Tochzijn er nog vanpensen dievinden datzij zelfwel zullen

of ze met een slok op gaan rijden

e^ie durft er iets van te zeggen?
J^ndtoch... daar bemoei jejetoch niet
Om ar rï°or at soort automobilistenOen er wel jaarlijksbijna 500 mensen

;^ moet wat aan veranderen.'£ER EENS WAT VANVOOR ZEJAPPEN want

En verkeerDATKUN^

fa*mmmmmmmmmmmmmmmmWMMMF IMP7Veilig Verkeer Nederland
l^JmmmmmmmmmmmWAf////

Nburqs Dagblad
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Appelrath-Cüpper
hat reduzierM^'

In diesem Winter bietet Ihnen das Modehaus Appelrath-Cüpper ein 5j
Einkaufsvergnügen, das Sic sich keinesfalls entgehen lassen sollten.

\

Pullover Blusen JÊ (Uk Popeline-Jacken Pelzfutter-Mantel /

Lambswool/Angora Baumwolle und Viscose, /ffiÈ wattiert Loden auf Hamster V
aktuelle Formen und Farben uni und gemustert, JÊ HÉfe, 'BettV Barclay" fk O ausreiebar -| f? H A 'modische Formen M ||t reduziert *70,— reduziert ID^U.— *K fl I <BM BK* ' 7

reduziert tll/j"- £A _ jl P«a|7flltt^r tJ\nn\&\
Pullover nilic.n *3 BÉ vyoii-jacKen popeiine, sportucn «
reine Baumwolle, DlUSgn .— m schicke, sportliche Form auf Hamster *
in 5 Trendfarben, sporfive Form "gewaschene Seide" .;.-■ winterwarm IAO ri rt 1 7QO — k

reduziert 60,— reduzjert gQ _ '*Wm W' Lammfell-Mantel hi

in aktueller Strickoptik Markenfabrikate, 'x^k\ A EÉÉ^ Woll-Plaid reduziert 1990.—"Rosella", "Frankenwalder", sM ■» Hël' .^ reduziert O — *-

Pilllrwor reduziert "o,— ■ Mp,**Pl*k' hochwertige Patagon-
r UIHJV^gI R^rrY^nHnc WW B. ibV*~^—**dÉW _^^m—\ Schur, strapazierfahig
reine Schurwoiie Dermuaas $M wwm m der ideale oA s.verschiedene Formen modische Form, W—a w* Wetterschutz — 17PIO.m neuer City-Optik reduziert **^^ 7 reduziert X I til/,—
nJi^i,^ ' reduziert ■ SémiT IT^^^^ VVOIMVICinT©I — ——KOCke ~ ~ WT Cashmere/Wolle modische Zwerteiler,

in aktuellen Drucken reine Baumwolle. W. s|:#-*^ Am rpriimo* 94.F* _i _i "lOPC
jung und lassig, in Modefarben 1 reduziert U<±o— reduziert J.£D,— f

HOSenrÖCke u redUZ' e ' 'tjk Trendfarben \ mit Jackchen und als
von namhaften Herstellem, HOSetl 1 *l in aktuellen Farben on aktuelle Dessins

mit aufwendiger Deatilarbeit Bk Wk reduziert UOO^ reduziert KOU, —
Markenfabrikate, HOSen nk«««««>*«« Ki* on-Jf» l IK- «~X««~*

"Jobis", "Basler" OmMer?8 .
verschiedene Formen in hochwertige Woll-Qualitdten DOnnerStag DIS 20.30 UW geOffnet. wuaiiTaren

hochwertigen Qual'itaten "Brax", "Gardeur", "Zerres" ,«««... ■■« roHioiort SQK — reduziert ItJO»"-Langer Samstag bis 18.00 Uhr geoffnet. reduziert o^o,— *w,

reduziert Ho,-" reduziert ODj—

I (

Appelrath-Cüpper
Das Modehaus in Aachen I.

GroßkölnstraSe, — —— ■ '\i— p

4k mmL\^^^ .^i^Ba^w *Sbbb^b*' '^■b^H

/1’ ] 1

■■VMIIBBfI ImW BBBB*

JZ_Z Z^Z^ Buro compleet I TTDr" 1
met P-combinatie_ . BureaustoelConferentiestoel * moael 2000

* model Java - voorzien van GS T.U.V. embleem
- met armleggers van PU - hoogteverstelling dmv liftomatic- frame zwart of L-grijs epoxy "_■» - kantelbare zit en verstelbare rug
- stoffering in div. kleuren z3U_r" - stoffering in div. kleuren

395,-
-excl BTW *

Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

WTmt Van Dooren
VCI Kantoormeubelen
Handelstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard
Tel. 04490-14867. Donderdag koopavond tot 20.00 uur\
Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur.
Prijzen excl. BTW. Franco levering door heel Nederland en België.

LET OP HET JUISTE ADRES! *m

TJT| Limburgs Dagblad O

«3piccolo s f_ IJmml^SsSE^m^SSESSmmXmmt o

»;.!■■■j.-rm.i I ,~ _^J w9"^'"2"CCD' I M OUfMPUS AF " 1 V\" >>3 (o^\ mJUA
1)) '}.)>] 1 ' "■""""-" \ bensor KB-Sucherkamera i^fc**J <^S> f't/g^T'tEaaaJt >T"T» pW — — Wassergeschützt. Autofocus. Wmm/mm Trend AF-M Set wmw<+d-"Wf£.'> J-M rf~T 'i „,,___ l___^^__!Ezu ~ ’„ Motor. Eingebauter Blitz mit KB-Sucherkamera "^lr

r-—- (LB Hfli AMSTRAD VMC 100 Set Zuschaltautomatit InkUasche! Autofocus. Eingebauter Blitz,mit Zusctftil fiIES ffülPff VHS-C-Wideokamera ,_ _____ matik. Motor, lnkl. Tragebeutel - BaHgS»
1 . B Mit VHS-Adapter-Cassette. ,!^^:r:^itMMt!l'<ïï^^ + 1 Aota XRGIOOI3S/24 + 3Kleine a

{JfalSß.rr r (THSBM I HQ-Bildqualitat. P/S-Emplang. Timer: 8 Pro- » "\_A>_A^3 nrjinw iko r„i„, Pnn.hi» svsteme 'nkl.Fernbedienung ♦ Larnpl>
jM^'^i^l;^ —i^p—i^UM gramme in 365 Tagen. Echtzeit-Zahlwerk. W. t m ë M ORION 362 Color-Portable 150W * Tisch + Leinwand!
M. Vr^A. ~„.,, ~A,:um:;»>. Standbildwiedergabe. 36-cm-Bildschirm. Pal/Secam. Kabeltuner.

' '""" ■■. \Ji\jl\»'-""»»««<"«"«rf<^''^^ +#y ij " 50 Programm-Speicherplatze. Sleeptimer.
£i Commodore Amiga 500 \mfjm mawiMim k^i*£M feM»f)ifflJlJfli "»" iiB«"»l"»'»»»iiMliiBliil8 , ,___,
Personal-Computer W^TT^Êrn VSMMBI STAR LCIO WÊÊ3êË&mÊÊm\ mWmmsÊ> f=TsïaraKVM 14 D

Marken-CO-Player 3-Strahi-^
512 K-Byte RAM. integnerte 3.5" Floppy f .7' ["JB WESSSI 9-Nadel-Mathxdrucker " :^Z^igggHHß^T SSSSta 20 Titel vorprogramm^ba. W.ed.-.--^
c „„.-„ „,< ctoron inn Ura.co ft. J~mm "Rlm""1 " Ww/M W////MMI3Ï ■mL^axa w//////////Mml, Loior-ronauie Musiksuch auf. 42 cm breit, m*^—rlSupercomJ-Stereo. IrMMouse mM f CtÊ Für IBM/C.entron,cs. ■■■ i^lL^MSmS^ 37-cm-Black-Tr,ton- Mit Intrarot-Fernbedienuno! CT,\

R-rommorforeis<nn «a, Super HR 100 11 135/36 Fflgffil r~TST7Pa t ipn 18Bit. 4lach-Oversampling. ' ~tj mf*
~~

..-"'. Commodore 154 111 " «.fl V Kieiniuld-Firknegati»- 1100 r^ '*■» *'80 _-" 16 Tileloroarammierbar #%ZlO_ ■...*uU'.,r:,.:i 1,,,!.T 11 1ï'.,'T,r,',,,' f7, ,'-■-,-;-„■ —_«_2Floppyfu.c 64 249r ''"»" '■-" 12/^ WHS-Video- fOO „JzSmw 04/. ' -, ""li^ij>wi^>'-'jgg;mrWMf lnkl amain.mgaiiv-EniwcKiunu] —f Leercassette "f
WiedemonunKiion. | w■»j | Modell ahnl. Abb. WiWimiewiSiWmßl^^

Speichererweitening .«___. BHV 8D100135/30 ■ " Irrtümer vorbehalten Es gelten unsere Allgemeinen Geschatisb
512 K-Byte RAM [30. 'ö Kl.lnbi.d-F.rbdl,-Filn, «00 SS2I2 E 240 <&& _flH_H|________H_____________pV 0^Fur Commodore Am,9a 500. *ggf- |nSXI=^m W* VHS-VideO- ft99 Ol 110 ü .^W/TIP'PPT^bF olfiS.mi„„P,o 1000 HC*W«»ni/i« EHZHI Uercassene T,77 SUPER! jK^^^^ PLUb 4 AT "/ lIA< " / # # -JBCompetition Pro |t/V '« Pdcket-Firtineo.ti.-FMme MQO .^vrr^ - - W .i<aeE ta____//______^___^_^_____________^_________________^____M r *»f^Fur Commodore und Atan. '^ 2

,
0N24 Aulnahme„. fl." [3333 P590 S^T.l n ««-A /PffWPPïWMffBBnB W

Dishettenboxen mn amaut-Neoaiiv-EntwKklung; *I _ _... ,__..,-,.-„« Q Datum outder Ruckseile 9X13 CQ yA^m^it^L^m^^L^^^— —^3.5".u,50D,5ke..en0der5,25- «fc suxr HR ioo 1.135/24 ESr^ 8-mm-W.deo-Leercassette -p9IQ as*»» rr7oy Al LW
furBsD,sketlen. Q99 '«" Kl.lnbild-F.rtineo.fJ^Film eAAQ Fu' BmmCamc("de' lö/7 B Negoiiw eingeloscm fWW W~fMF Af M 1 ■»,
AbsChlieDbar i' *f 21 DIN. 24 Aulnahmen. Tm ~ .A.vf3A Sup«r-Hochguin2 iß.7xlo«»|_ Wt MÊm. M M\.^^^Mm BW

l"W aiikam-Meaanv-Entwckiung' f JVC FC 30 Pro ColorabZUg Z^" \2S3 BVO CommodorelBo2 Kodak Bold 100135/36 VHS-C-WideO- ._._,„_. .. .. u «»«S|««W«,|MM.Firbmonitor »«mjk KieinbÉid-Faruiieoati»-Fiiin Leercassette lI9Q Aaeheti Herzogenratn «*>eiieniarcnen
Für Commodore Home- iIBO- 21 DIN, 36 Aulnahmen. D7* c ,/ucr r * 11/ Theaterplatzla Klelkstraße6 Gerbergasse 20-22 „^^^
Compuler. Ibnwiedergabe. wOTtf lnkl aiikaui-Neoaiiv£ni»ickiung! Fur VHS-C-Camcorder. "» Telefono24l/402716 Telefono24o6/4048 Telefono24sl/7074 AllePW»"
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N.I.E.LLWJ.A.A.R.S

* 1 bL| E \ %wêm *■ ra ml l 1 bbb vH BbV■ ir-nwM *"■ IBT <>—JMj f Ml . ■■ |_A
sz.immm.*' il ■"""" ' .Ap4S^B H n Sk
1888 Kvlßßßt B^"^*sr.»J 1B^^^^B^F;^Senß| < BffH

pANITAIRI BB!__f«
OPE/V OP **mMwmtwr
27-28-29-30 DECEMBER*
Of MODELLENDER NEGENTIGER JARENZIJN REEDS AANWEZIG I

Hofdwarsweg 69 TOMZONOost (nabij autoweg Geleen Beek) ——~—~ITel. 04490-42516 K £ tl K £ W SI
HOENSBROEK (centr.) S A N I T A I RUNieuwstraat 25 -renet clTel. 045 - 211889 I tz Lt c L o ■

" . .

VERZEKERINGSPARTIJ JPerzische en Oosterse tapijten I
Van diverse tapijten is Va deel al door de verzekering betaald.

U betaalt maar Va deel
Zeer grote partij, ook zonder beschadiging, prachtige zeldzame

nomadentapijten tot plm. 300x400 cm. Grote keuze voor salon- en eettafel.

plm. 200x300 995.— I
plm. 150x80 195.— I

Haast u! OP = OP!
Diverse zijden tapijten

Nam - Isfahan - Kashan - Khum
(bij ieder tapijt certificaat van herkomst)

Verkoop: Galery Iran
Rijksweg Centrum 33D (naast Musica)

Geleen, tel. 04490-55003
[nf nnl Vanaf heden, woensdag 27 december tot en met*Cl Upï zaterdag 30 december 89

donderdags koopavond tot 21 uur.

GALERY IRAN
welkom Entree vrij^B

A STG. PENSIONVOORZrENING
%4Wk VERSLAAFDEN O.M.

T^%\W I Valkenburgerweg 17, 6411 BM Heerlen
Ten behoeve van het medewerkersteam vana4A WW het Slaaphuis zoekt de stichting kandidaten

.mm mmmm—mwMmMm\ voor de funktie van

Haarhuis Sewerkende m/v
L - afgesloten beroepsopleiding HBO-IW/KW/MW

fAL slaaphuis is een bed - (evt. ook MBO-IW/KW/SD);
IJ" brood - voorziening ~ en '9e ervaring in de verslavingszorg of het

W'Tiet namp vprslaafrtp opvangwerk is gewenst;ig^ '« name versiaawe _
mjnimum ieeftijd 25 jaar;

<1 en thuislozen. - gezien de teamsamenstelling gaat de voorkeur
i k orzisning biedt uit naar een man.
J J'saan maximaal 18 Geboden;
3 ,s°oen en is aeooend ~ werktiiden volgens rooster gedurende avonden
* 2? nn " h en nachten;
W ''9 /in "' S avonas - een werkweek van gemiddeld 20 uren per
-Ij °vn uur 's morgens. week;

3 ïLer]/ullin9 van de - salaris afhankelijk van opleiding van ervaring
I, af"re bestaat het team min-f 2938.53 max. ’ 3673,85 bijeen 40-urige
i^tacfo ~ i w werkweek (niveau 1 april 1989);

fjste medewerkenden _ opname ir/het pensioenfonds PGGM.'ie vrouwen en drie
r)r,e Inlichtingen kunnen, bij voorkeur 's morgens

tussen 10.00 en 12.00 uur, telefonisch worden
ingewonnen bij Jan Merks, koördinator. Tel.
(045)-719577 (via CAD-OZL).
Schriftelijke sollicitaties voor 8 januari 1990 te
richten aan het bestuur, Valkenburgerweg 17,

K 6411 BM Heerlen.

iCOMBi Z I J LST R Afl FOTO. VIDEO 'AUDIO

\ HiFi Center PP-80 BL
* 12 Watt muziekvermogen, grafische oftft6tiualizer, dubbelcassettedeck, nu OUlfj"

'"' 'dem inclusief discspeler 699j"
mC ZIJLSTRA
M B Saroleastraat 60 Heerlen
W W en natuurlijk:

I*^ uw kleurenfoto's in 1 uur
met de kwaliteit van de vakman.U 1

Wilt '""'" y^ A\ lEJfal^ljPMl■!■ -W■—- y^'lJ'nMvnffl

\ //^^B"een PHILIPS wandklok bij ■ ■\\ n \ n //// iUf elke aankoop vanaf 499: I I
PM ILIPil 1 L-W^^^fc^i^BßßßßW^^^^^^^^^^ I I^^^ "■""s'^^^^^^^^^^^^s^^t^ m|| >

(3gssj| —■BJJAflgBk .iiflfiß __~... ... Nuttig vermogen 650 W. RoterendeVJ^ ja^^r-—J~ SB ___^_5 Pnmps midi (Ompact dlSCSpeier energieverdeler. Tijdklok tot 60jmin.i BBBjrl SB SBBS B> CD 620 Aparte ontdooistand. Energie traploos
Philips StereO-milZieksysteem aLp"r_P -jl-Jr—, BTig'l~^ll Programmeren van max. 20 nummers. regelbaar. - g%é\
rTWS I|T°~| M| i T — I~ Il «MEE S^Ei FTS.Afspeelmogelijkheidvoorl2en Kompleet met /■ UU.LJ*72

4 n>< L——E ~^ ISmPIS IpfwHl Bcm CD's. Drievoudige zoeksnelheid. Met kookboek. TmW mWm
Kombmatie van digitale radio met FM, = I W _mj||iÉß S_________£_i£y afstandsbediening ■ ■-■LG, MG en 24 voorkeurzenders, W mm /> FCm frTTnTTdü L__
versterker van 2x 10 W met 5-bands B„ § BW WpëlËSlj HQQm WAW ■BBBSÉBjÉI
graphic equalizer, dubbel cassettedeck In gB j ll£r^ll^^g-i iSmWmWm l'H'-i'-U ürm .
met high speed dubbing en contmuous «■" jjaj B«3aMMej_ÉMg^J BlBi^ttg^g SH!
2luidsprekerboxen CQQ. STMBBO- Philips HiFi-systeemkombinatie I matchlll 1 —"'aSI?iSJ"Vide°"
(2-weg). &mWmWm Semi-automatische platenspeler, tuner met CD-Speler STMISBS 11 '! f^TTT,Tff*;,, 1; *■ recorder VR 6180/01

met FM LG en MG^ 19 voorkeurzenders, Bestaande "£ D FM ep g ' STEREO HIFI M Automatische frontlader. Geschikt als
versterker 2x30 W (Dm). 5-Bands MG en 12 voorkeurzenders Versterker JBBI ] JlC"i:unin| 2 videotuner. VPS-voorbereid. Versneld
graphic equalizer. Dubbel cassettedeck. met 2x4oWen 2 x 5 bands eraphic !■»■■» I—■>«al vooruit (7x- en acnteru!t '7x)-ook 3 x
Dolby B. CD-speler. Luidsprekerboxen equalizer Dubbel cassettedeck met II «SMSMaj"; WLWnm versneld vooruit via afstandsbediening,

.-yranTTl '^£Sre,'ex)-Kontinu/muziek o.a. high speed dubbing en contmuous 5] i% mmmmmmmfl^l^\ stilstaand en stóp-voorstap. 4 Pro-

_
BB^ |) | m»»»»»» . a?( h 4AAH play. Dolby B.Semi-automatische —""«mS^**^ grammastot 3 ,d?fn v°orU' 'Ê""'-mi n t, Afstands- ZÜzf" platenspeler. Afstandsbediening. Met Philips Matchline U****^ grammeren, wekelijks en dagelijks.

I y- i— "V^.j bediening. lai^^i Philips programmeerbare CD-speler HiFi-StereO kleurentelevisie Afstandsbediening QAA
ui , _—-rt«l CD 480 en twee 24 CE 7574/30R077ïgaa^aaa_h__gi— "]] ___^««««B^"7,,*«^^»T4 ■ PhillDS 3w6R Wbmbbblrl Sn ■ I'| I I Illllßf ju, luidsprekerboxen. lif77iTI if77iT Het mooiste van Philips. Matchline HiFi- Philips Matchline Slimline HiFi-

SbßS3be< lif-^-^^ _ j/tTT"! stereo TV met een beeldbuis van ü^k« vn uut »:a*,~.~..~..a~.1 1 Ü m\r __,„. _. _~___,, 63 cm, makkelijk te bedienen teletekst, gPf»J""SvideoreCOrder

- .^"g^U I^^^Sl Philips 36 cm midi HlFl losse 2x40 W geluid en afstandsbediening. W 6975/01 R—^EJg^NHWri^riftj|g__a_^» komponenten-systeem Een juweeltje Automatische frontlader. Met 3 video-
H*^—--~-| 3L Digitale tuner FT 772. Versterker om naar OOQQ koppen. Voorprogrammering van
■ ■ mV\\* iliiTTffTTfÊ SÉ FA 773 (2 x3O W). Dubbel cassette- tekl'kea émémOOm ? programma s.

4ÈAÊ\é\
Dhilir» miHi ,„»,„„. rfi„ WMmmM MM deck FC 780. CD-speler CD 780. Pla- ' Afstandsbediening IJUU.PMPj midi COmpjCjJ^: l^^^yp^Mg|a tenspelerFP 772. Twee maal boxen met LCD-display. ËffmWmWm
Stereokombmatie FCD 285 Lwlp \mWßSkm^mmm jfM%. LSB 385 (3-weg 50/90 W). Het geheel I | IH:?:\i H-l:'?:!?I'!J IIDigitale radio met FM, LG en MG en 18 __|Ë|, compleet met Mmmé^mm bi.-i- i-ü l [
voorkeurzenders, versterker met 9A igmS sËËfIP"- afstandsbediening iDQQ,, . , . _, Philips lUldSprekerbOX FB 563
2x20 W vermogen en 5-bands graphic 5 RC 772. mmWmWm"* llBieießSl Basreflex 3-weg, 20 cm lagrtonen-,
equalizer, dubbel cassettedeck met [BBsg 5l - _____)SBH ■■■ ■PJTWWWJTTÏJLrt_[i l"l exposed dome middentonen- en een
high speed dubbing en contmuous NrBVMWf^rT'BBBBBBa mf3% \ ' J exposed soft-dome hogetonenluid-
play, semi-automatische platenspeler Philips HiFi-SySteemkombinatie p^rjJMimal'l'JCßßßßßßl spreker. Bereik 30-20.000 Hz. Beveili-
en programmeerbare CD-speler met $TM 885 j— —■■ i i _____ ' -S ging tegen overbelasting. Belastbaar
geheugen voor 20 ~ 7~ *. . 4 . * ■ mv L^—u_M prtW r^j kontinu/muziek _«._-»_-».

nummers. Inklusief «AA
Semrautomatische platenspeler, tuner inJi|,|,|JUJlgM '■^"TIBB^ 80/130 w OQQ

2-weg luid- 7QQ- rtFM'^tn^Ge^T^urZHen" bTOiI' i IllWffl Philips stereo-kleurentelevisie Per stuk è\VDO\
sprekersysteem ËmWmWm ders, versterker 2x60 W. 2 x 5-Bands VA'YA 122lml£+*mm TBÏt 5597y graphic equalizer. Surround sound ■TlTluESilS SÊmv 7, ,^o ,

r.n
,,,

r, Philips tandem COmpO SOUnd-
(matrix). Dubbel cassettedeck en midi _#■ **■' " Met 70 cm/110° FSQ Hißn beeldbuis. machine D 8678
CD-speler ook geschiktvoor CD-single. BÏfeS===-=S'BË^iB Onsereen display. Stereo-versterker "*'" *»<"""

Luidsprekerboxen, 3-weg basreflex. °g . ' sa— W. 2x20 W. Met twee ingebouwde luid- AM/FM stereo-radiorecorder. 2xloW.
„^ Kontinu/muziek ——————— sprekerboxen. Computer-controlled FM. LG en MG. 12 Voorkeurzenders.

rf;^TrTTrT\si 60/100 W. CIIQ PhiliDS COmoaCt diSC-SPeler teletekst met geheugen voor 3 tele- Twee cassettedecks. Dubbele speel

U^titfl Afstandsbediening. 1^77.' (^ tekstpagina's. 60 Voorkeurzenders. duur en versneld overspelen
■SB w*" Met CTI, sleeptimer en elektronisch 5-Bands graphic equalizer. Afneembare

■«^^^■■^^H _^PJ ir- Gemotoriseerd ladesysteem. Digitale S|ot Afstandsbediening ook luidsprekerboxen met elk twee
Bff"~"^Mm\ lP^9 indikatie van maximaal 99 nummers. geschikt voor luidsprekers. -%.£*.**.. ..I*} mV\\\\' M-Bblj-B m\ Ifl Programmeren van maximaal 20 teletekst en 1000 Net-, batterij- "CQQkmm\\umm\ FmWm^Êémwlm £-^^l^^^^l \T cA V 1',V* nummers. Drievoudige zoeksnelheid. videorecorder. 1077ï en akkuvoeding. <mWmWmwm

1* |2 2s ETb meerbare CD-speler. Digitaal gestuurde Philips compact
P-hJÜPs midi compact dist- lm BSEBB^^iAw synchronisatie mogelijk voor perfekte i—■—_j_^iw_J disc/radiorecorder AZ 8294
StergOkombinatie FCD 390 % opnamen opPhilips f3S_ Programmeerbare CD-speler. Digitale 'Digitale radio met FM, LG en MG en nhiii». midi uit. bnmhin^io !c m AAM-lrWSi Dhilin« «tpren klp.irontplpuitip radio met FM-stereo, LG, MG en KG en
20 voorkeurzenders, versterker van ghjjfrS midi Hifl-kombltiatie CD Record Sync. "§■#7ff 134*^» "eurenteleviSle 24 voorkeurzenders 2x 7 w piekver.2 x 40 W met 5-bands graphic equali- F 240 28 CE 6590/1 08 mogen via 2 x 2 luidsprekers. 3-Bands
zer, dubbel cassettedeck met o.a. high Bestaande uit digitale tuner met 20 Philips midi compact disc-speler Met cm/^ '^Q Hißn-beeldbuis. graphic equalizer. Dynamic bass boost.
speed dubbing en continuous play en voorkeurzenders, versterker met 2 x cïTilnn Computer-controlled teletekst. Dubbel cassettedeck. Ingebouwde
CD-speler met o.a. shuffle play en 40 W vermogen, dubbel autoreverse W DPQ Geheugen voor 3 teletekstpagma's. mikrofoon.

_
introscan. Kompleet met luidspreker- cassettedeck, CD-speler, twee 3-weg Programmeren van max. 20 nummers Versterker met 6 W muziekvermogen. Net-en batterij- Wboxen (3-weg) basreflex luid- Amtmmmén.. Uitgebreid LCD-display. *rTTi 40 Voorkeurzenders. -_AA voeding. v77i
enafstands- QQQ- sprekerboxen en IfQQ- Met afstands- MM f% LIJLM Met afstands- 17QQ. -w cao^ .»rf. u.i.baiu.».^bediening. VOOrn afstandsbediening. iOOOZ bediening. AAM-f_SJ bediening. 1177" Of 50% van de Winkelwaarde

m \M^T | t.w.v.f24.sokontant.

'CEWTBAIÉ VERWARMING - VR en HR-keteb - alle merken



De lezers van het Limburgs Dagblad hebben geluk I
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BETER MEUBEL DE ZUINIGSTE BELG
VOOR HÉÉLNEDERLAND IS MOOI VLAKBIJ!

Bezoek onze prachtige showroomvol ideaal geprijsde meubels in allerlei stijlen op i
27, 28, 29,30 en ook zondag 31 december.

En natuurlijk bent u ook welkom in 1990. Wij wensen u een prettige jaarwisseling
en een goed nieuwjaar. rr^^7\

BETER MEUBEL
Baan naar Bree 127, 3572 %? PEER BELGIË, Tel. 09-3211633805.

Een dagje Beter Meubel = een dagje België.
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Alcoholcontrole " Enkele kinderen spelen met 'poppen tijdens deKerst-Inn, terwijl op de achtergrond Mona ge*
dichten leest. Foto:CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Landgraafse sportclubs hebben overwegend
zeer postief gereageerd op de concept-sportnota die de grote
lijnen van het sportbeleid in die gemeente tot het jaar 2000 aan-
geeft. Zelfs op het omgooien van het subsidiebeleid is nauwe-
lijks ofgeen kritiek, hoewel de clubs wel vinden dat ze er finan-
cieel niet op achteruit mogen gaan. Het spreekt vanzelf dat
wethouder Thei Middeldorp in zijn sas is met de reacties.

Opvallend in de Sportnota is de aan-
dacht die minderheden, zoals oude-
ren, gehandicapten, minimaen etni-
sche groepenkrijgen in de nota. Uit
onderzoek is gebleken dat deze
groepen relatief minder aan sport
doen in clubverband. De gemeente
Landgraaf onderkent dit en wil via
het sportbeleid hier iets aan doen.

De clubs, die zich uitspreken via de
Sportraad, gaan hiermee akkoord,
mits het ze geen extra geld kost.
Vandaar dat de gemeente extra
middelen zal aanwenden. De bedoe-

ling is dat onder meer het minima-
fonds wordt aangesproken.

Ook hebben de clubs hun fiat gege-
ven aan de verandering van de be-
heerstructuur. Dit betekent dat in
de toekomst de taken die nu nog
verricht worden door de afdeling
Sport en Recreatie van de gemeen-
te, het sportfondsenbad Landgraaf,
en de exploitantvan In de Bende en
de stichting SJC, ondergebracht
worden in één beheerstructuur.
Tevens lieten de clubs weten ak-
koord te kunnen gaan met de komst

van een vierde sporthal. De ge-
meente staat voor dit initiatief van
voetbalvereninging Kolonia garant
voor vier ton. Dat doet ook het waar-
borgfonds. Kolonia legt zelf onge-
veer drie ton bij.
De gemeenteraad zal op 1 februari
de sportnota behandelen.

Jfen kijken niet op een
füg. Zij slaan altijd toe en

zich niets aan van*'yfcheden of 'vredesfees-

' öat blijkt overduidelijk
leer je na een lang kerst-
T^d de politie vraagt of er
'ets gebeurd is. In Bruns-
"laa/cte een inbreker het

bont door in een pasto-
"*nnen te dringen. Volgens
*«tic is het nog niet zeker of

van zijn gading vond,r hij Het wel een ongehoor-
achter. Er zijn van"'"gen...

lappen

* dacht een politieman in
®Qraaf afgelopen weekein-"en een ruzie te kunnen sus-
waarschijnlijk dacht hij

je in de kersttijd toch met

** woorden een woorden-
*hng zou moeten kunnen
tchen. Dat heeft de agent
**■ dienst geweten ook. Zon-
~* vrede te kunnen bewaren
81 hij zich laten behandelen
*' ziekenhuis voor een her-
pudding. Dit terwijl in
'."en vrijdagavond tiental-
Pngeren door het centrum

om te waarschuwen
i.de heersensde onverschil-
l^d. Want zo omschreven zijx3igeest van de jaren tach-
ttoewel ze het natuurlijk, bedoelden en waarschijn-

JX>k wel een beetje gelijk
zag een van onze redac-

.^ de stoet straal voorbij
<toeruer trekken die op datJ__eW£ naar voedsel stond te
£ji in een vuilnisbak. Deper keek niet op ofom. Ter-Ac jongeren toch een span-
u met zich meedroegen
_/°P stond geschreven:
L^nts, solidariteit met de
["?'" Het valt ook niet mee

Qit soort dagen,
_ir°P de meesten onder ons
[Lte goed doen aan tal van
l**}ijen, even te denken aan
(tfie nauwelijks een droge

'tam hebben.

HEERLEN - Tijdens een groot-
scheepse alcoholcontrole van de po-
litie in Landgraaf, Heerlen en Kerk-
rade zijn vrijdagavond 25 proces-
sen-verbaal opgemaakt aan auto-
mobilisten die te diep in het glaasje
hadden gekeken. In Heerlen waren
dat er 12. Ook werden in deze ge-
meente nog eens 31 bekeuringen
wegens te hard rijden uitgeschre-
ven.
De politie maakte overigens ge-
woon gebruik van de ademanalyse-
apparatuur.

HEERLEN - De 21-ste Kerst-Innß
gehouden in deH

Heerlense Stadsschouwburg isH
drukker dan van vori^B

Een mensen vanH
alle namen een kijkje in_|
een sfeervol ingerichte schouwburg^wekeiino^eeiïveriie^var^OOOgul
bm te genieten van muziek, voor- den, volgens Marcel Wijnen van de
drachten of een kerstdiner. Voor de stuurgroep zal dat verlies wel mee-
organisatoren begon de Kerst-Inn vallen. Burgemeester van Zeil gafin
goed. Vreesde men de afgelopen ieder geval het goede voorbeeld.

De cheque van 1000 gulden die h{
vrijdag van een reisbureau had gtf
kregen en mocht schenken aan eer.
goed doel, overhandigde hij maan-
dagmorgen aan de stuurgroep var
de Kerst-Inn. Ondanks alle negatie
ve berichten over de schouwburg-
huur volgend jaar- de organisatie
zou dan eens zoveel huur moeter
gaan betalen - liet Wijnen weten dal
wat de stuurgroep betreft de Kerst
Inn in 1990 gewoon doorgaat.

Kerst-Inn
'geslaagd'

door hans rooijakkers
HEERLEN - Direct aansluitend
op het kerstfeest kan een terug-
blik op het wereldrecord groot-
ste bevrijdingsontbijt, gevestigd
door 7206 personen op zondag 17
september 1989 in Heerlen, geen
kwaad. Immers, bij beide festivi-
teiten staat 'lekker lang tafelen'
voorop.

Herinneringen aan 'Bevrijdingsonibijt' blijven vers

'Vakbladen staan vol
en omzet is gestegen'

nog even '89
Nu het oude jaarvan zijn laatste dagen snoept, wordt het tijd
om terug te zien; herinneringen op te halen. Er zijn gebeurtenis-
sen die nogvers in het geheugen liggen, andere lijken jaren gele-
den. Het gebeurde echter allemaal in 1989.
Zo tegen het einde van 1989 brengt het Limburgs Dagblad een
serie van verhalen over mensen en gebeurtenissen die in het nu
bijna afgelopen jaar de krant hebben gehaald.
En dat onder de noemer: Nog even '89. Vandaag: bakker Jan
Vissers en slager Sander Bindels over 's werelds grootste bevrij-
dingsontbijt.
Morgen: 'Ik kan weer schrijven',over analfabetisme in de Ooste-
lijke Mijnstreek.

Toch zijn er ongetwijfeld men-
sen die juist tijdens deze pik-
zwarte dagen in Roemenië deze
aansluiting lievereen paar dagen
willen uitstellen. Een massale
slachting in Boekarest staat
haaks op een slagers- en bak-
kersfeest in een Zuidlimburgse
stad, die haar imago door tal van
activiteiten wil oppoetsen.
Maar van uitstel komt meestal af-
stel. Als in Roemenië geen oor-
log is, wordt er elders op de we-
reld wel hevig gestoeid met
vuurwapens. Het klinkt spijker-
hard, maar het is wél de realiteit.
Vandaar 'Nog Even '89' met bak-
ker Jan Vissers en slager Sander
Bindels. Twee Heerlenaren, die
met een vlekkeloze organisatie
hun stad een onvergetelijk be-
vrijdingsfeest bezorgden.

te krijgen voor acht gulden per
persoon. Vergeefse moeite, maar
petje af als Tilburg het haalt. Ik
ben de eerste, die hen dan felici-
teert."

Terug naar zondag 17 september
'89. Heerlen wil op een bijzonde-
re wijze het 45-jarig bevrijdings-
feest vieren. Bakkers, slagers en
restauranthouders pakken zich
samen. Zij slagen erin om 7206
mensen aan de ontbijttafel te
krijgen.

„Een wereldrecord van formaat",
zegt slager Bindels. „Dat helaas
nog niet in de boeken staat. De
laatste kopy was al bij de druk-
ker toen Heerlen de poging
waagde. Maar het wereldrecord
is officieel. De naam Heerlen zal
in het Guiness-boek van 1990
prijken. En het wordt een hele
klus om ons er uit te wippen".

# Leden van de schutterij Sint Sebastianus Heerlen tellen de gasten, die op zondag 17 sep-
tember 1889 een geslaagde aanval dedenop het wereldrecord 'grootste bevrijdingsontbijt'.

Archieffoto: DRIES LINSSEN

„Kunnen wij in 1990 weer zo iets
magnifieks van jullie verwach-
ten?", is de afgelopen maanden
de meest gestelde vraag aan de
organisatoren van het bevrij-
dingsontbijt. „Burgemeester
Van Zeil en wethouder Savels-
bergh waren de eersten die met
deze opmerking kwamen", zegt
Jan Vissers en geeft meteen een
pasklaar antwoord op deze bran-
dende vraag: „De wens is in de
maand mei een jaarlijksterugke-
rend internationaal treffen te or-
ganiseren voor Zaate Hermenie-
kes. Ik denk daarbij aan stadion
Kaldeborn. Daar is plaats genoeg
om duizenden muziekliefheb-

Nieuwjaar
f^nende week zullen er
(_. heel wat handen geschud
K)n- In tal van gemeenten
j7*n de traditionele recepties
I *_?" Alle inwoners van Heer-

*)n uitgenodigd om op 1 ja-
j/ 1 tussen 13.00 en 14.00 uurih?nd te komen schuddenvan

Van Zeil, zijn
l '*'. de gemeentesecretaris
j^T* wethouders. De burge-
ij ïfr 2a' °°k een nieuwjaars-
fy» houden. In een persbe-
!niste't de gemeente dat voor-
ij^ euioe inwoners uitdrukke-

velkom zijn.

Omzet
Gaat Heerlen zich revancheren
als er toch 7207 of méér tafelgas-
ten zijn in Tilburg? „Geen sprake
van", zegt Sander Bindels. „Het
ontbijt was eenmalig. En van die
stunt hebben de verenigde bak-
kers en slagers ruim drie maan-
den later nog profijt. Maande-
lijks staan de vakbladen vol over
het wereldrecord in Heerlen.
Niemand zal het geloven, maar
in veel zaken die zijn aangesloten
bij het bakkersgilde Sint Anto-
nius en het slagersgilde Sint Hu-
bertus is de omzet na het wereld-
record met tien procent geste-
gen. Waardering was er zelfs
voor een slager uit Bocholtz en
een bakker uit Valkenburg. Het
succes is dus niet alleen beperkt
gebleven tot Heerlen. Geen éet-
record meer, maar de bereidheid
is er wel om andere festiviteiten
naar grote hoogte te tillen."

Tilburg is in 1990, precies 45 jaar
geleden bevrijd. De Brabantse
stad wil in juni 1990 het 'record
van Heerlen' serieus aanvallen.
Vissers: „Ik wens hén veel suc-
ces. Maar die jongensredden het
niet." Pardon? „De organisatie in
Tilburg heeft haar plannen ont-
vouwd. ledereen kan aanzitten
voor vijftien gulden. Dat wordt
niks! Heerlen had de grootste
moeite om 7000 mensen aan tafel

wordt het Limburgs volkslied
gespeeld, want dat heb ik gemist
direct na de geslaagde recordpo-
ging."

dezelfde partituur en zetten dan
alle kraantjes en luchtwegen
open. Misschien gaat dan een
wens van mij in vervulli/ig en

bers uit vele landen te laten spe-
len. En als finale een aanval op
het wereldrecord 'samen muziek
maken. Alle muzikanten krijgen

af vandaag kunnen mensen die een
voedselpakket voor dit zwaar ge-
troffen land willen geven dat doen
in het gebouw van het Rode Kruis
aan deNobelstraat 51 in Heerlen. En
wel van 15.00 uur tot 16.30.

(ADVERTENTIE)
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" HET GROOTSTE GOLFSUGBAD /
/ TUSSEN NEDERLAND EN ENGELAND [

! i
! \
I ___^—.
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\
i Als Gran Dorado Port Zélande op 23 mei open ofstuur de bon in 'n ongefrankeerde open envelop naar

I
I gaat, heeft dit bungalowpark aan de Brouwersdam Gran Dorado, Antwoordnr. 19368,1000WD Amsterdam.

| meteen al het allergrootste golfslagbad: de Noordzee. Naam:

\ En verder ge/ijk ook maar de leukste attracties Straat: - Postcode: I
(ja hoor, ook een subtropisch golfslagbad) èn de beste WV"; Telefoon:

LID OS
surfstek boven Nice: 't Grevelingenmeer. Overdreven? —^»_*«^
In de brochure leest u alles over Port Zélande en de f\^ J~^t»Vv M -J*&fr'l\&t*&~

J andere Gran Dorado parken. Haal 'm bij uw Reisagent M

I ' iDE BUNGALOWPARKEN OP DE MOOISTE PLEKJES. BEL DIRECT 020-6656565. \
i r
! j

Rode Kruis
coördineert

Roemenië-hulp
Van onze verslaggever

HEERLEN - In Heerlen, net als in
andere plaatsen, heeft het Rode
Kruis zich opgeworpen om de hulp
aan Roemenië te coördineren. Van-

Het optimale voedselpakket, zo zegt
het Rode Kruis, bestaat uit twee
pakken niet snelkokende rijst, 1
kilo suiker, 1 kilo zout, zes repen
chocolade, zes kaarsen, 1 pak luci-
fers en twee kuipjes margarine.

Schop
i* _> 23-jarige Brunssummer
%r,te a 9 mei eeH sch°P een
*n ins(oeg is aangehou-
iir^ Wij 2ag jn een auto een
°9p 'cende zitten met wie hijn appeltje te schillen had.
(ee<.at het portier gesloten
%'J 9 de ru*t maar o.an
ijrj. en met een schop. VeelC °ni zijn 'vrienai' een pak
'ij? te Qeven kreeg hij niet.
Vi erd door de politie aange-

en kon later een proces-een ri-'fcer Kerstmis gaan

LANDGRAAF - De Landgraafse
politie heeft zatermorgen rond half
zeven twee kinderen van elfen veer-

Kinderen
van 11 en 14
rijden auto

tien jaar aangehouden die met een
auto over de markt in Übach over
Worms reden. De ouders lagen nog
te slapen. De kinderen hadden de
auto 'even geleend. Een getuige
waarschuwde de politie. Overwo-
gen wordt of de kinderen een pro-
ces-verbaal krijgen, maar een
woordvoerder zei gisteren dat de
komst van de politie al genoeg straf
bleek voor beide kinderen.

Twee cafébranden in Kerkrade

Hond komt om bij brand

Prettig?
?9*n/ wPrden er eerlijk gezegd
lo( 'yfc een klein beetje horen-
hi _£n- Want sinds enkele dd-
Ittjg?r*n we in winkels, bij fa-
\i* ,?n' vrienden en kennis-
WJ* vroegen, bij collega's op
Jostlco °p de bank en in het\ ,pntoor niets anders meer
"og Vettige dagen!' En vaak

"£ei„-w'olod door 'En een goed
V iae\ En struikel je bijna
Sp drempel dan krijg jeer
SaJ\een aoed begin!' achter-
*u 4at aerd- Het Probleem 'isSker e Vrij regelmatig bij de
\ ri„fn de s'aoer moeten zijn
Snt* üan 'Prettige dagen!'W71 we niet meer horen. En

no° eens biJ dat die
Vofcl heel vaak wordt uitge-
Sfo op een toontje dat je
r* W« a' Ze zeaaen 't wel maar
Wte-n dr 9een barst van.
>aar rt°e

u Ven °Vhov-den met el-
>u'le« fe wensen te geven.

1 dpLWt het aüeen op zondag
Gember doen?

Van onze verslaggever
KERKRADE - Tijdens de kerstda-
gen heeft deKerkraadse brandweer
tot twee maal toe in actie moeten
komen in verband met branden in
cafés.
Zaterdagochtend brandde aan de
Nieuwstraat de begane grond van
een café uit. De schade bedraagt on-
geveer 75.000 gulden. De oorzaak is
nog onbekend. De bewoonster van
de eerste verdieping kon door de
brandweer met een schuifladder ge-
red worden. De bewoners van de

tweede verdieping konden zich via
een eigen ingang in veiligheid bren-
gen. De brandweer was ter plaatse
met vier voertuigen. De belendende
panden liepen geen schade op.

Maandagmorgen brak er brand uit
in café annex club de Jachthut aan
de Grensstraat. Een Rottweiler die

' in het pand aanwezig was, stief aan
een rookvergiftiging. De oorzaak
van de brand is nog niet bekend. De
schade wordt geschat op ongeveer
50.000 gulden.
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Tot ons groot verdriet hebbenwij afscheid moeten nemen van onze ltëB

Ellie Benders-Stienenl
geboren 23 januari 1928 te Valkenburg ___H

echtgenote van _______
Sef Benders I

Zij overleed op 61-jarige leeftijd in deKerstnacht, na een geduldig I
gen lijden, gesterkt door het h. sacrament der zieken, geheel overgegevlßß
aan Gods wil. H

Heerlen: H.J. Benders H
Raymond, Nina BJen kinderen H
Jan BJ
Willem ■
Frank BJ
Familie Stienen
Familie Benders H

25 december 1989 H
Burg. de Hesselleplein 5 H
6411 CG Heerlen ■
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoudenin de St.-PancratiuskeßJte Heerlen, opArijdag 29 december om 11.00 uur. _B
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijkcondolere"^!De teraardebestelling vindt aansluitend plaats in het familiegraf op de'BJk. begraafplaats te Schinveld. H
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, ge''l^!
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen. _B

In de kerstnacht is, na een moedig gedragen lijden, V*BJons heengegaan, in de leeftijd van 84 jaar, voorzit; I
het h. sacrament der zieken, mijn lieve vrouw, onze I
zame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzusteBJ____
tante en nicht BJ
Truia M.G. I
Mullenders I
echtgenote van BJ
Martin H.A. Scheffers I
Wilt u haar in uw gebeden gedenken. I

Meerssen: H.M.A. Scheffers I
Spaubeek: Tonny Ummels-Scheffers B

Gene Ummels B
Mariëlle en Jack B

Meerssen: Leon Scheffers B
Annie-Scheffers-Welie B
Miriam - Ferry B
René - Audry B
Ingrid en Luc B

Meerssen: Tiny Vroemen-Scheffers B
Ben Vroemen B
Sandra en Vincent I
Roel - Sven I

Kohlscheid (D): Mieke Wamper-Scheffers I
Peter Wamper I
Familie Mullenders I
Familie Scheffers I

6231 JZ Meerssen, 25 december 1989 I
Gasthuisplantsoen 10 I
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begra'^B
nis, zal plaatsvinden vrijdag 29 december om 10.30 uur'11
de Basiliek van het H. Sacrament te Meerssen. I
Daar wij ovetuigd zijn van uw medeleven, is er geen c°h I
doleren. I
De overledene wordt herdacht donderdag, tijdei I
avondmis van 19.00 uur, in de basiliek. I
Bezoek rouwkapel Timmermans, Volderstraat 22, Meer3
sen. van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die de gewone aanzeggingniet ontvangen hebben. £c
lieven deze annonce als zodanig te aanvaarden.

Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeve?;
hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van onze goe"
en zorgzame vader en schoonvader, onze allerliefste opa, broer, zwage'
oom en neef

Menne Nijholt |
weduwnaar van

Lieske Mertens
Hij werd 64 jaar.

Brunssum: Hennie en Frans van Ophem-Nijholt
Vanessa en Silvana
Familie Nijholt
Familie Mertens

Brunssum, 23 december 1989
Woendershof 9
Corr.adres: Parkstraat 40, 6443 VP Brunssum
Gelegenheid om van pap afscheid te nemen, dagelijks in het mortuari^
van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
In de NH Bethelkerk te Brunssum, hoek Prins Hendriklaan-Heuge'
straat, zal de dienstvan woord en gedachtenis worden gehoudenop d°
derdag 28 december om 13.30 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt plaats op de algemene begraafplaats aan de Merk^
beekerstraat. ,

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, vrij on-
verwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 81 jaar. mijn dierbare echtge-
noot, onze goede en zorgzame vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader, broer, behuwdbroer,
oom en neef

Caspar Joseph
Franken

echtgenoot van

Lambertina Christine
Simonis

Wij beleven zijn ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie:

Kerkrade: L.Ch. Franken-Simonis
Alblasserdam: P. Franken

G. Franken-Kessels
Alblasserdam: N' Franken

J. Franken-Beukhof
Kerkrade-West: Th. Franken

G. Franken-Ruwette
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Franken
Familie Simonis

6467 EMKerkrade, 24 december 1989
Oude Tunnelweg 21
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 29 december a.s. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangenis te Ter-
winselen, waarna aansluitend crematie te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd. Bijeenkomst in voor-
noemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdag tijdens de avondmis van 19.00 uur
wordt de overledene* bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegenop het terrein van de Lückerheidekli-
niek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Al jeangsten zijn verdwenen
al jezorgen zijn voorbij.
Rust nu maar uit.

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht

Wilhelmina Huberta
Maria Liebers

weduwe van

Peter Johann Pouwels
Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar, voorzien van
het h.sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Terwinselen: Maria Pouwels
Terwinselen: Johanna Bemelmans-Pouwels

Jo Bemelmans t
Spekholzerheide: Lies Renssen-Pouwels t

Hub Renssen
Heilust: Leo Pouwels

Mia Pouwels-Simons
Eygelshoven: Theo Pouwels

Annie Pouwels-Thuis
Schijndel: Hein Pouwels

Netty Pouwels-Gidding
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Liebers
Familie Pouwels

6467 EN Kerkrade, 24 december 1989
Vloedgraafstraat 37.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 29 december a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis
te Terwinselen-Kerkrade, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis mede tot intentie van onze dierbare
overledene donderdag 28 december a.s. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145 te 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.

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Aretz
weduwe van

Jan Hubert Bitter
Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij beleven haar in uw gebed aan.

Terwolde: J.H. Bitter
M. Bitter-Vondeling

Kerkrade-West: A.K. Pouwels-Bitter
A. Pouwels

Simpelveld: J.F.H. Bitter
C.J.J. Bitter-Wijnen

Goirle: L.J.F. Bitter
B. Bitter-Janssen

Eygelshoven: N.G.L.M. Bitter
M.S.A. Bitter-Meuffels

Spijkenisse: L.M.H.J. Bitter
L. Bitter-Baggelaar
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Aretz
Familie Bitter

Kerkrade, 24 december 1989
van Gronsveldstraat 66
Corr.adres: Gravenweg 18, 6471 VX Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 28 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Petrus - Maria ten Hemelop-'
neming te Chèvremont-Kerkrade, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne heden, woensdag 27 december, om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, 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.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat in de kerstnacht, op
de leeftijd van 79 jaar, voorzien van deh. sacramen-
ten, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Willem Hannemann
echtgenoot van

Gertrud Routheut
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mevr. G. Hannemann-Routheut
Kerkrade: M. Kranzel-Hannemann

P. Kranzel
Kerkrade: L. Dortants-Hannemann

M. Dortants
Kerkade: H. Hannemann

A. Hannemann-Duykers
Hcrzogenrath B. Bosch-Hannemann

(8.R.D.): P. Bosch
en kleinkinderen
Familie Hannemann
Familie Routheut

6462 VA Kerkrade, 25 december 1989
Vroenstraat 97
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 29 december 1989 om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Maria Goretti te Nulland, ge-
volgd door de crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de overlede-
ne bijzonder herdacht in de eucharistieviering in
bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium,St. Pieterstraat 145, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanigte
willen beschouwen.

f
Dankbaar voor het vele goede dat hij aan zovelen
heeft gegeven en getroost door zijn rotsvast geloof
in de verrijzenis en de heilige Maagd Maria, deel ik
u mede, dat plotseling is overleden, in de leeftijd
van 83 jaar, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, mijn inniggeliefde man, onze lieve broer, zwa-
ger, oom en neef

Arthur Broekhoff
echtgenoot van

Ine Nieraeth
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: U.P.C. Broekhoff-Nieraeth
Familie Broekhoff
Familie Nieraeth

6419 AH Heerlen, 22 december 1989
'Huize Douvenrade', flat 706
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
heden, woensdag 27 december, om 12.00 uur in de
parochiekerk van St.-Franciscus van Assisië te
Heerlen-Laanderstraat, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. ,

f
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, zacht en
kalm temidden van haar gezin, in de leeftijd van 70
jaar, mijn lieve echtgenote en onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tan-
te en nicht

Catharina Maria
Elisabeth Peters

echtgenote van

Hendrikus Muijzers
Voor haar zielerust vragen wij uw gebed.

St.-Odiüënberg: H. Muijzers
Venlo: Pierre en Annie Muijzers-Roost

Eric en Ferdy
Thorn: Herman en Margriet Mvijzers-Saas

Nancy en Ivo
St.-Odiliënberg: Diny en Heinz Stevens-Muijzers

Nicolle
Posterholt: Kitty en Har Tillmans-Muijzers

Wendy
Fam. Peters
Fam. Muijzers

6077 NA St.-Odiliënberg, 25 december 1989
Reutjesweg 11
De plechtige eucharistieviering, waartoe wij u uit-
nodigen, zal plaatsvinden op vrijdag 29 december
a.s. om 11.00 uur in de basiliek van de H.H. Wiro,
Plechelmus en Otgerus te St.-Odiliënberg, waarna
de begrafenis op de algemene begraafplaats 'Het
Sittard' aldaar.
Bijeenkomst in de basiliek, alwaar vanaf 10.30 uur
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Donderdag a.s. gedenken wij haar tijdens de
avondmis van 19.00 uur.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
St.-Laurentiusziekenhuis te -Roermond. Bezoek
van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten omtvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

t
Na een liefdevolle verzorging in de Verpleegkli-
niek te Heerlen, is van ons heengegaan, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van
89 jaar, onze lieve zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Lemmens
echtgenote van wijlen

Antoon Meeuwissen
Familie Lemmens
Familie Meeuwissen

Mechelen, 23 december 1989
Corr.adres: Schweibergerweg 45
6281 NE Mechelen
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 28 de-
cember om 11.00 uur in de parochiekerk van de-H.
Johannes de Doper te Mechelen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Heden zal tijdens de avondmis van 19.00 uur voor
de overledene gebeden worjten.
De overledene is opgebaara in het mortuarium
'Sjalom' bij de zusters Clarissen, Hillershagerweg
te Mechelen, alwaar gelegenheid tot bezoek dage-
lijks van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanigte beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor haar gezin, is na een moedig ge-
dragen ziekte vredig van ons heengegaan, voorzien van het h. oliesel, onze
fijne zorgzame moeder en schoonmoeder, onze lieve oma, schoonzus, tan-
te en nicht

Lilly Gulpen-
Van Wersch

weduwe van

Hub Gulpen
op de leeftijd van 73 jaar.

Heerlen: Wim Gulpen
Jos Govaert

Heerlen: Koos Gulpen
Gerda Gulpen-Opheij
René, Luc

Heerlen: Reije Gulpen
Familie Van Wersch
Familie Gulpen

25 december 1989
Grasbroekerweg 125, 6412 BD Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 30 december
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Agatha te Eys, waarna aan-
sluitend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in de kerk, vanaf 10.40
uur.
Rozenkransgebed, op vrijdag 29 december om 18.45 uur, in de parochie-
kerk van de H. Martelaren van Gorcum aan de Sittarderweg.
Tevens zal er een rozenkransgebed met avondmis worden gehouden om
19.00 uur in de parochiekerk te Eys.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen. Gelegenheid tot afscheid nemen
aldaar, dagelijks van 19.30-20.00 uur.

In dekerstnacht overleed vredig, na een dapper gedragen
ziekte, onze vader, schoonvader en opa

Mathias Jozef
Wetzels
weduwnaar van

Elisabeth Heijenrath
in de leeftijd van 78 jaar.

Heerlen: F.J. Wetzels
Frank, Gwenn

Herkenbosch: H. Wetzels
M.C.E. Vaessen
Joost

Made: W.H. Wetzels
D. van Reeden
Familie Wetzels
Familie Heijenrath

Geleen, 25 december 1989 i
Norbertijnenstraat 42
6166 AK Geleen
De eucharistieviering zal plaatshebben vrijdag 29 decem-
ber a.s. om 10.30 uur in deparochiekerk H.H. Marcellinus
en Petrus te Oud-Geleen, waarna de begrafenis op het pa-
rochiekerk aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigdzijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandzie-
kenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek van
17.30 tot 18.30 uur.
Mocht u geen kennisgeving hebben ontvangen, dan ver-
zoeken wij u deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t .
Overtuigd van Zijn Goedheid is zij, in haar 84e levensjaar, weergekeerd
naar haar Schepper, mijn moeder, mijn schoonmoeder, mijn grootmoeder

Maria Philomena Meijer
weduwe van

Franz Paul Herrmann
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

Nuth: M.F.P. Bisscheroux-Herrmann
G.J. Bisscheroux
F.J.M. Bisscheroux

6361 AX Nuth, 23 december 1989
Reukenderweg 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op donderdag 28 december as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
Heilige Bavo te Nuth.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren. "Avondwake, heden woensdag 27 december om 19.00 uur, in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van De Universele, Hoofdstraat
100, Hoensbroek.
Bezoekuren dagelijks van 14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.

t
Met moed en wilskracht doorgevochten, totdat er
geen kracht meer in hem was en dankbaar dat hem
verder lijden is bespaard gebleven en voor de lief-
devolle verzorging waarmee hij is omringd in Ver-
pleeghuis 'Invia', geven wij u kennis dat op 81-jari-
ge leeftijd uit ons midden is heengegaan,mijn dier-
bare man, onze zorgzame pap en lieve opa

Wil Eggen
echtgenoot van

Enne Bergs
In dankbare herinnering:

Nieuwstadt: A.E. Eggen-Bergs
Naaldwijk: A.M.C. Scheffers-Eggen

H.L. Scheffers
Wageningen: M.A.Th. Hesen-Eggen

J.C. Hesen
Taupo (N.Z.): G.M. Paalvast-Eggen

P.J. Paalvast
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

23 december 1989
Vicariusplein 7, 6118 CW Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 28 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Johannes de Doper te Nieuw-
stadt.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 12.30 uur in het crematorium 'Neder-
maas', Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal hedenavond bijzonder
worden herdacht tijdens het rozenkransgebed en
de avondmis om 18.45uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I

I ~
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno-
men, in de leeftijd van 83 jaar, van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Johannes Jacobus
Peters
echtgenoot van

Anna Maria Wilms
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw god-
vruchtige gebeden aan.

Schinveld: A.M. Peters-Wilms
Schinveld: Wiel en Bertha Peters-Camp
Schinveld: Jan en Tiny Peters-Hendriks
Brunssum: Lies en Joep Niemark-Peters
Brunssum: Nettie en Frans Niemark-Peters
Brunssum: Billa en Coen Raes-Peters
Schinveld: Agnes en Jo Peters-Peters

's Gravenhage: Mientje en Theo Hiddink-Peters
Schinveld: Sjaak en Mariet Peters-Broeks
Schinveld: Frans en Armelies

Peters-Wijckmans
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Peters
Familie Wilms

6451 AC Schinveld, 26 december 1989
Eindstraat 87
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 29 december a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius
te Schinveld.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De avondwake is morgen, donderdag28 december,
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

't1
Na eeri leven dat getekend werd door goedhei^i
rechtheid, eerlijkheid, zorgzaamheid en een^ jy
heeft de Heer tot Zich genomen, gesterkt &°°.tfrh. sacrament der zieken, in de leeftijd van 721
onze lieve broer, zwager, oom en neef

■Sjef Mulders
oud-hooid van de sociale dienst

der gemeente Schaesberg.
Wij beleven hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Tonia Mulders
Heerlen: Annie Conen-Mulders

Jan Conen
Hoensbroek: Jos, Ria

Peter, Karin
Sittard: Ine, André

Andy
Heerlen: Hub

Schaesberg: Mia Mulders
Familie Mulders

6371 JC Landgraaf, 24 december 1989
Willem II Laan 14
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden Vo^op vrijdag 29 december a.s. om 11.00uur in deK_lil
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg, _,|S
straat, waarna aansluitend de begrafenis zal P f
vinden op de begraafplaats Akerstraat (>nS
Groene Boord) te Heerlen. ~ t'
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid 'schriftelijk condoleren. ref\<
Avondwake tot intentie van onze dierbare o jl
dene donderdag 28 december a.s. om 19.00 u
voornoemde parochiekerk. ki,p<
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rou^ ,_j|(
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, daë
van 16.00 tot 17.00 uur. g
Zij die geen kennisgeving mochten ontvange ioi
lieven deze annonce als zodanig te willen bes
wen. j

Vervolg familieber. zie pag.
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Energiebedrijf
Limburg 'zuinig

en doelmatig'

Provincie krijgt 63 procent aandelen

J—y ertien verpleegkundigen van het
thuiszorgbureau Zuijdwijk uit Landgraaf
hebben onlangs een post-HBO cursus
stervensbegeleiding afgesloten. Thuiszorg van
terminale zieken is in opkomst en wordt sinds
enige tijd ook (gedeeltelijk) door
ziekenfondsen en particuliere
Verzekeringsmaatschappijen vergoed. De
thuiszorg is in handen van het kruiswerk,
gezinszorg en particuliere bureaus zoals
Zuijdwijk. Omdat er bij dit thuiszorgbureau
Zon 95 procent van de patiënten stervend is,
bestond er behoefte aan extra scholing. De
Hogeschool Sittard maakte een cursus op
maat. De cursusleidster en een cursist over
thuis sterven en stervensbegeleiding.

" Lucia Suijker (l) en Mia Crutzen (r) hebben zich
uitgebreid verdiept in het begeleiden van

stervende mensen.
Foto: PETER ROOZEN

Doodgaan in je eigen bed
Archeologische
'schatkamer' bij
Venray ontdekt
Van onze correspondent

VENRAY - Nabij het tracé van de
geplande rijksweg 73 van Boxmeer
naar Venlo zijn in de omgeving van
Venray over een afstand van bijna
20 kilometer belanngrijke archeolo-
gische ontdekkingen gedaan. Dit
heeft de stichting Regionaal Ar-
cheologisch Archiverings Project
(RAAP) uit Amsterdam, bekend ge-
maakt.

Medewerkers van deze stichting
hebben in de bossen ten zuidoosten
van Venray onder meer resten van
een nederzetting van vóór het begin
van de jaartelling ontdekt. Deze ne-
derzetting is eeuwen later door een

zeven meter dikke laag stuifzand
bedekt en daardoor, zo verwacht
RAAP, zullen de sporen nog wel in
goede staat verkeren.
Voorts zijn in de buurt van Grub-
benvorst en Venray twee histori-
sche woonplaatsen uit de brons- en
ijzertijd gevonden van circa 1500
jaar vóór Christus tot het begin van
de jaartelling, in de omgeving vanVenray en Grubbenvorst. Mogelijk
ook nog een prehistorisch akker-
complex en een nederzetting met
begraafplaats uit de Romeinse tijd.
te dateren op de eerste drie eeuwen
na Christus in de bossen van Hoog-
riebroek bij Venray. Ook uit recen-
tere tijden zijn sporen gevonden.
De vondsten zullen via opgravingen
nader worden onderzocht. Daarmee
zal in het voorjaar van 1990 worden
begonnen mits de toestemming van
de betrokken grondeigenaren spoe-
dig wordt verkregen.

Lucia Suijker is dan ook een gedreven
pleitbezorger van het thuis verzorgen
van mensen die sterven gaan. Ze hoopt
dat meer mensen hun laatste
levensdagen thuis kunnen
doorbrengen nu de mogelijkheden en
de financiële vergoeding van thuiszorg
voor stervende mensen zijn verruimd.
„Nog maar al te vaak wordt er niet aan
thuisverzorging gedacht omdat de
patiënt veel hulp (bijvoorbeeld
24-uursbewaking) nodig heeft." En dat
is jammer, vindt ze.

SITTARD - „Een mens moet op
i^n eigen wijze kunnen sterven.
'huis." Dat is de overtuiging van

Suijker, verantwoordelijkvoor de post-HBO cursus
stervensbegeleiding aan dehogeschool Sittard en Mia Crutzen,
J'erpleegkundige bij het
"Juüszorgbureau Zuijdwijk. De"ood is een ingrijpende en
ingrijpende gebeurtenis, zowelvoor degene die weet dat de dood

als voor de familieleden. Dea?igst, het verdriet en de onmacht
2lJn groot. Sterven in eenvertrouwde omgeving in de
"abijheid van de familie is altijd te
'erkiezen boven de
Afstandelijkheid van het ziekenhuis
°« het verpleegtehuis. Een cursus
[Stervensbegeleiding kan
°hdersteunend werken want „het ise&n kunde en een kunst om mensen

mn eigen manier te laten
fterven."
jVbor de stervende is het belangrijk

R)n leven in een vertrouwde omgeving
jtf te ronden," zegt Lucia Suijker
kortweg. Thuis is er meer intimiteit,
"ontacten met de zieke zijn

en het gezin is overal bij
wat later helpt bij derouwverwerking.

zegt Mia Crutzen. Wat verwacht de
familie van de verpleegkundige? Hoe
ga je om met patiënten die zich
afsluiten van hun omgeving of niet
accepteren dat ze dood gaan; hoe ga je
om met de afwijzing die je daardoor als
verpleegkundige voelt? Wat doe je als
partners geen contact hebben; in
hoeverre moet je je inspannen om hen
bij elkaar te brengen? Wat doe je met de
angst, agressiviteit en pijn? Hoe ga je
om met onprettige karaktertrekken,
zoals wispelturigheid,
onvriendelijkheid of hooghartigheid en
hoe beëindig je derelatie met familie na
het overlijden van patiënt?

Zelfvertrouwen
Mia Crutzen: „Wat ik vooral geleerd heb
is niet te wachten tot de problemen zich
voordoen, maar al eerder in te grijpen
en het bespreekbaar te maken." Ook is
haar zelfvertrouwen toegenomen,
werden bepaalde handelswijzen
bevestigd maar is ze zich er ook bewust
van geworden dat er meer
mogelijkheden zijn om een situatie aan
te pakken, dan dat ze zelf denkt dat
goed is.
Lucia Suijker: „Belangrijk zijn goed
observeren, goed luisteren en begrip
hebben." Volgens de lerares zijn dat
kwaliteiten die vaak niet als bijzonder
worden gezien, maar het wel zijn. Dat is
volgens haar ook vaak wat de mensen
missen in een ziekenhuis. „Ze willen

thuis sterven, maar weten niet wat er
allemaal op hen afkomt. Daar is die
ondersteuning nodig. lemand die zowel
de patiënt als de familie helpt de weg te
vinden."
„De verpleegkundige heeft een groot
invoelingsvermogen nodig. Soms is de
situatie erg intiem, moet je dan blijven
of niet? Ze moet goed kunnen
observeren wat er gaande is. Het is
bijvoorbeeld voorgekomen dat een nog
jongevrouw jaloers werd op de
verpleegkundige omdat deze een paar
huishoudelijke karweitjes opknapte.
Dat was haar taak," geeft Lucia Suijker
als voorbeeld. Ook voelt familieleden
zich vaak schuldig over alles wat ze niet
kunnen doen voor degene die dood
gaat. De kunst is dan om hen te wijzen
op de dingen die ze wel doen. „Meer
kunnen ze niet doen."
Lucia Suijker heeft tot slot nog een
overweging uiteigen ervaring die ze wil
meegeven aan eenieder die met een
dood in de familie te maken krijgt.
„Overweeg eens om de overledene
thuis te laten blijven." Heden ten dage
neemt de begrafenisondernemer de
overledenevrijwel onmiddellijk mee
naar het mortuarium. „De overledene
wordt als het ware uit het midden van
zijn familie weggerukt. Voor de
rouwverwerking is het veel beter als de
overledene blijft." Om afscheid te
nemen.

ans bouwmans

Mia Crutzen: „Voor de familie is het
vaak de eerste keer dat ze in aanraking
komen met de dood. Er kunnen allerlei
problemen ontstaan, met name op het
emotionele vlak, waar je als
verpleegkundige op moet inspelen."
De vragen van de diverse cursisten die
werden behandeld op de zeven
cursusavonden waren zeer herkenbaar

Maatwerk
Lucia Suijker was direct enthousiast
toen bureau Zuijdwijk de Hogeschool
Sittard benaderde om een cursus
stervensbegeleiding 'op maat' te maken
voor de verpleegkundigen van het
thuiszorgbureau. Deze
verpleegkundigen komen vaak in
aanraking met mensen die gaan
sterven. Het werk vergt veel van hen en
roept dikwijls vragen en onzekerheden
op.

Vier doden
door botsingtegen

boom
Van onze correspondent

MOOK - Vier mensen zijn eerste
kerstdag om het leven gekomen
door een verkeersongeval op de
weg Venlo-Nijmegen nabij de Pias-
molen in de gemeente Mook. De
auto, waarin zij zaten, botste om hall
vijf's ochtends door nog onbekende
oorzaak tegen een boom.
De auto werd bestuurd door de 28-
-jarige F. Lam. Naast hem zat zijn 28-
-jarige echtgenote. In de auto zaten
verder een 17-jarige zus van de be-
stuurder en een 17-jarigekennis. De
slachtoffers werkten allen in een
Chinees restaurant in Gennep.

Frans Maas
verhuist naar
Heierhoeve

VENLO - Directeur drs J. van Oijen
van Frans Maas en burgemeester J.
van Graafeiland van Venlo hebben
gisteren een overeenkomst gete-
kend over de verplaatsing van
Frans Maas van Venlo-Zuid naar
het bedrijfsterrein Heierhoeve.

Met de ondertekening bevestigt de
gemeente de koop van het huidige
bedrijfscomplex van Frans Maas ter
grootte van 4,4 ha in Venlo Zuid
voor een bedrag van 6 miljoen gul-
den. Frans Maas koopt tegelijkertijd
van de gemeente een terrein van 10
ha op Heierhoeve om het bedrijf te
verhuizen. Bovendien is een optie
genomen op nog eens 10 ha. Frans
Maas kan door de verhuizing naar
Heierhoeve flink uitbreiden.

Van balkon gegooid
VENRAY - In het kerstweekend
heeft een 54-jarige bewoner uit de
wijk Landerweert te Venray zijn 36-
-jarige vriendin van een vier meter
hoog van het balkon gegooid. Het
tweetal had na een cafébezoek ruzie
gekregen. Met een ernstige bekken-
fractuur werd de vrouw opgenomen
in het ziekenhuis van Venray. De
man is na zijn daad gevlucht en was

L (ADVERTENTIE) ____

mSim mSm jMen spreekt Nederlands. WÊÊHÊÊRBÈM

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Een na fusie van
PLEM en Limagas op te richten
Energiebedrijf Limburg dient „op
doelmatige, betrouwbare en onge-
stoorde wijze zorg te dragen voor de
distributie van electriciteit, gas en
warmte tegen zo laag „-mogelijke,
maatschappelijk verantwoorde kos-
ten". Zo luidt de visie van Gedepu-
teerde Staten, neergelegd in een
nota aan Provinciale Staten.

Bezit de provincie 45 procent van de
aandelen in Limagas N.V. en 99,8
procent van de aandelen in de N.V.
PLEM, in het nieuw op te richten
energiebedrijf zal zij 63 procent van
de aandelen verwerven. Aan deze
deelname ontleent de provincie een
aantal bevoegdheden.
Door GS aan te wijzen commissaris-
sen worden door dat collegeook be-
noemd en eventueel ontslagen. Le-
den van GS die zitting hebben in de
raad van commissarissen van een
vennootschap hebben in hun hoe-
danigheid van commissaris geen in-
formatie- en verantwoordingsplicht
tegenover Provinciale Staten.
Een dergelijke verantwoordings-
plicht hebben wel het hele college
van GS en de portefeuillehouder
'Provinciale bedrijven. In de nota

aan Provinciale Staten onthoudei
Gedeputeerde Staten zich van cc:
uitspraak over eventuele eigen act;
viteiten op energiegebied.
Evenmin worden de raakvlakkei
tussen energiebeleid en het beleii
ten aanzien van ruimtelijke orde
ning, milieu en economie aan d
orde gesteld.

Hondse Kerst
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Wellicht op
het spoor gezet doorverleidelij-
ke reukjes in de keuken van
hun baas hebben twee loslo-
pende honden op kerstmorgen
in Maastricht een bloedige slag
geslagen in een particulier re-
servaat langs de Bosscherweg.
Zij vergrepen zich daar aan
twee kalkoenen en vier ganzen.
Enkele dieren werden doodge-
beten, andere ernstig toegeta-
keld.
Een gealarmeerde politiepa-
trouille verloste hen snel uit
hun lijden. Tevens slaagden de
agenten er in detwee honden te
vangen en over te brengen naar
een asiel.

Limburgs dagblad J provincie
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f
Na een leven dat getekend werd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft de Heer tot
Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament dei-
zieken, in de leeftijd van 46 jaar, mijn lieve man,
zoon, onze schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Henk Peters
echtgenootvan

Karin de Riet
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Karin Peters-de Riet
Familie Peters
Familie de Riet

6372 SR Landgraaf, 25 december 1989
Achter den Winkel 88
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 december a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Michaël te Schaesberg-Eiks-
ke, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake vrijdag 29 december a.s. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goededat hij ons gaf, is na
een werkzaam leven, vol zorg en toewijdingvoor al-
len die hem dierbaar waren, heden in zijn eigen ver-
trouwde omgeving, geheel onverwacht van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa

Sef Notermans
echtgenoot van

Maria Sangers
Hij overleed op 56-jarige leeftijd.

Meers: Maria Notermans-Sangers
Riemst: Jan Notermans

Sonja Notermans-Driessen
Didier

Meers: Louis Notermans
Cynthia Notermans-Tiber
Natascha

Meers: Jack Notermans
Meers: Willie Notermans

Geleen: René Notermans
Jeanne Notermans-Wingelaar
Joey
Familie Notermans
Familie Sangers

6181 NT Meers, 23 december 1989
Grote Straat 49
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 28 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk St.-Jozef te Meers-Stem, waarna de be-
grafenis op het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragenheden, woensdag 27
december om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Het heeft de Almachtige behaagd in zijn grote lief-
detot Zich te nemen, voorzien van het h. sacrament
der zieken, na een liefdevolleverzorging in het be-
jaardencentrum Heereveld te Waubach, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en en nicht

Hubertina Smeets
echtgenote van

Johan Leonard Smeets
Zij overleed op deleeftijd van 85 jaarin het St.-Gre-
goriusziekenhuis te Brunssum.

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: J.L. Smeets
Landgraaf: Harrie en Annie Smeets-Velraeds
Landgraaf: Jo Smeets
Landgraaf: Hub en Sissi Smeets-Bijker

en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Smeets
Familie Smeets

6374 BT Landgraaf, 23 december 1989
Reeweg 59
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op donder-
dag 28 december a.s. om 10.30 uur in de H. Berna-
dettekerk te Abdissenbosch, waarna begrafenis op
der.k. begraafplaats aan de Reeweg.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.10 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Hedenavond wordt de overledene bijzonder her-
dacht in genoemdekerk in de avondmis om 19.00
uur.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32; bezoektijd
tussen 18.15 en 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
f

Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God,
voorzienvan het heilig sacrament der zieken in het
ziekenhuis te Sittard onze dierbare zus en schoon-
zus, onze lieve tante en nicht

Maria Sibilla Geurts
(Billa)

Zij werd 75 jaren oud.
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

De bedroefde familie:
Guttecoven: familie Crijns-Geurts

Einighausen: familie Pennings-Geurts
Guttecoven: familie Geurts-Geurts

6143 BC Guttecoven, 26 december 1989
Kerkstraat 26
De plechtige eucharistieviering waartoe wij u allen
uitnodigen, zal plaatsvinden op zaterdag 31 decem-
ber as. om 10.30 uur in deparochiekerk van de Hei-
lige Nicolaas te Guttecoven, waarna de begrafenis
op het parochiekerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdagavond 29 december om 19.00 uur zal in
voornoemdekerk een h. misoffer worden opgedra-
gen tot haar intentie.
Bezoekuren aan de rouwkapel van het ziekenhuis
te Sittard dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

——^————^——- —.

Enige en algemene kennisgeving
f

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurendezijn leven heeft
omringd, geven wij kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve
man, onze goedeen zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Willem Oomen
echtgenootvan

Martha Kool
op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Martha Oomen-Kool

Maastricht: Carolien en Jos
Pascal, Johnny
Roger, Jouri

Leeuwarden: Janen Gees
Alianne, Christa
Janno

Maastricht: Helga en Guus
Natascha, Marieke
Johnny
Familie Oomen
Familie Kool

23 december 1989
Spoorstraat 5, 6361 XX Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 28 december om 14.00 uur, in de St.-Ba-
vokerk te Nuth, gevolgd door de crematie te Heer-
len. Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Heden, woensdag om 19.00 uur, avondwake in
voornoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in derouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekgelegenheid
van 16.00-17.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een liefdevolle verpleging in de St.-Jansgeleen
is heden van ons heengegaan,mijn lieve vader, opa,
broer, schoonbroer en oom

Arthur Schütz
weduwnaar van

Louisa Geurts
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
hij op 85-jarige leeftijd.

Brunssum: M.W. Schütz
Mark

Geleen: M. Schütz
Michigan: H. Boon-Schütz

(USA.) en kinderen
Brunssum: A. Schrhitz

Familie Schütz
Familie Geurts

6166 BP Geleen, 23 december 1989
Oranjelaan 299
De crematieplechtigheid zal plaatshebben donder-
dag 28 december a.s. om 15.30 uur in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium.
Vader is opgebaard in derouwkapel van het Maas-
landziekenhuis,Barbarastraat 1, Geleen, alwaar ge-
legenheid to afscheidsbezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.

Volstrekt enige en algemene kennisgeving

f
Heden is, na een liefdevolle verzorging in de Ham-
boskliniek, voorzienvan de h. sacramenten der zie-
ken, in de leeftijd van 82 jaar,van ons heengegaan

Maria Catharina
Kockelkorn

echtgenote' van wijlen

Martin Stalman
Bedroefd en dankbaar zijn wij voor alles, wat zij
voor ons heeft betekend.

Familie Kockelkorn
Familie Stalman

Kerkrade, 23 december 1989
Kapellaan 2
Corr.adres: Theresiastraat 52, 6462 EK Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 28 december a.s. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland,
waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof te
Kerkrade-Bleijerheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Geen condo-
leance.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Heden, woensdag 27 december, zal de overledene
bijzonder worden herdacht tijdens de avondmis
van 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Maria is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek, St.-
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.

I" " INa een werkzaam en liefdevol leven is, na een kort-
stondigeziekte, in de leeftijd van 88 jaar vrij onver-
wacht van ons heengegaan, mijn lieve echtgenote,
onze goede en zorgzame moeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Johanna Maria
Catharina

Vanderlinden #
«chtgenote van

Jan Joseph Jaspers
Wij vragen een aandachtig gebed voor haar ziele-
rust.

Illikhoven: J.J. Jaspers
Sliedrecht: P. Jaspers-Bergh
Illikhoven: T. Niesten-Jaspers

Geleen: M. Claessen-Jaspers
Grevenbicht: L. v.d. Berg-Jaspers

Sittard: J. Jaspers-Tegelaer
Echt: E. Vanderlinden-Jaspers

Maaseik: N. Jaspers-Martens
Elen: J. Jaspers-Zeegers

Illikhoven: G. Jaspers-Cuperus
Dicteren: A. Jaspers-Maessen

kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Vanderlinden

"Familie Jaspers

6116 AK Illikhoven, 24 december 1989
Illikhoven 63
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 29 december a.s.
in de parochiekerk van St.-Catharina te Buchten
om 11.00 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voor-
noemde kerk vanaf 10.30 uur.
Moeder zal worden herdacht in de avondmis van
donderdag a.s., om 19.00 uur in de kerk te Illikho-
ven.
De dierbare overledene ligt opgebaard in het mor-
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor de
liefde en zorg waarmede zij ons gedurende haar le-
ven heeft omringd, delen wij u mede dat hedenvan
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramen-
ten, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder

Franziska
Szalaga-Orpel

weduwe van

Jozef Szalaga
in de gezegende ouderdom van 91 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Theodora en John

Peeters-Szalaga
Nuth: Leo Szalaga

de klein- en
achterkleinkinderen

Nuth, 24 december 1989
Parklaan 31
Corr.adres: Donatusstraat 21, 6361 TJ Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 28 december om 9.30 uur, in de St.-Ba-
vokerk te Nuth, gevolgd door de begrafenis op de
begraafplaats Slagboomsweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Heden, woensdag om 19.00uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Ukunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid van 14.00-15.00 uur en van 19.00-
-20.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

f '
Geheel onverwacht heeft God op 2e kerstdag tot
Zich geroepen onze lieve zoon en broertje

Chris Verberkt
" 30-10-1989
t 26-12-1989

Geleen: Ingrid en Marcel
Verberkt-Leurs
je zusje Daisy
'n poot van Bobo

6163 BD Geleen
Begoniasingel 14
De engelenmis, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op zaterdag 30 december om 10.00
uur in de kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Lindenheuvel-Geleen.

f
Wij geven u kennis dat na een liefdevolle verzor-
ging in Huize Tobias van ons is heengegaan, ge-
sterkt door de h.h. sacramenten, onze dierbarezus,
schoonzus, tante en nicht

Marieke Hollanders
Zij overleed na een kortstondige ziekte, toch nog
onverwacht, op de leeftijd van 81 jaar.
Martinsville USA: T. Raemaekers-Hollanders

T. Raemaekers
Geleen: F. Cloodt-Hollanders
Sittard: A. Peters-Hollanders

J. Peters
Martinsville USA: J. Hollanders

T. Hollanders-Biermans
St. Barbara USA: L. Goossens-Hollanders

J. Goossens
Heerlen: T. Becholz

E. Becholz-Sistermans
en al haar neven
en nichten

26 december 1989
Heerlerbaan 110, 6418 CJ Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 30 december as. om 10.15 uur in de paro-
chiekerk St.-Joseph te Heerlerbaan, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium te Imstenra-
de.
Avondmis, vrijdag 29 december om 19.00 uur, in
voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
mer van het Uitvaartcentrum v/h Crombach, Olie-
molenstraat 30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, donderdag
van 18.30-19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danigte willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
't
Ofwij de jaren
in getallen tellen,
jekunt wat komen moet
vertragen noch versnellen

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan,
geven wij u met droefheid kennis, dat heden toch
nog onverwacht, in de leeftijd van 52 jaarvan ons is
heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, mijn lieve en zorgzame man, onze goede va-
der, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Sjir Eijssen
echtgenoot van

Tiny Didden
Schin op Geul: Tiny Eijssen-Didden

Gaston
Richard
Familie Eijssen
Familie Didden

6305 AR Schin op Geul, 23 december 1989
Panhuis 24
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 28 de-
cember 1989 om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Mauritius te Schin op Geul.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Sjir is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoor-
laan 29 te Valkenburg aan deGeul. Bezoekuur van
18.00 tot 19.00 uur.
Heden, woensdag 27 december, wordt Sjir bijzon-
der herdacht in de avondmisvan 19.00 uur in voor-
noemde kerk.

Enige en algemene kennisgeving

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,
in de leeftijd van 65 jaar is overleden, voorzienvan
het h. sacrament der zieken, onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Miei Ritzen
in vriendschap verbonden met

Yvonne Smorenburg
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kinderen en kleinkinderen
Familie Ritzen

Kerkrade, 23 december 1989
Koestraat 6A
Corr.adres: Pastoor Broersstraat 8
6433 EB Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 28 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Montfort te Hoensbroek, waarna
aansluitend de crematie zl plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeV
f

Na een leven vol liefde en eenvoud hebben Wij frespect en diepe bewondering voor zijn m*!
wilskracht, afscheid moeten nemen van mijn i
man, onze vader, broer, schoonbroer, oom en

Frits Willems
echtgenootvan

Annie Schepers
Hij overleed in de leeftijd van 61 jaar, voorzie'
de h.h. sacramenten.

Beek: A.M. Willems-Schepers
Lea
Joseé
Familie Willems
Familie Schepers

6191 TV Beek, 25 december 1989
Hoolstraat 29
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvindt
donderdag28 december om 10.30uur in de St
tinuskerk te Beek, waarna aansluitend de beë
nis op de begraafplaats deNieuwe Hof.
U wordt beleefd verzocht de auto's achter de'
te parkeren.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condolet*1
Heden, woensdagavond om 18.45 uur, wordt <j
zenkrans gebeden en aansluitend de h. mis ge'
voor de dierbare overledene in voornoemdeK 1
De overledene is opgebaard in de rouwkunv'
Uitvaartcentrum Daemen & Zn.,Prins Maurtë
5 te Beek. Gelegenheid tot afscheid nemen l*
van 18.30 tot 19.00 uur.

* -*

Wegens sterfgeval is onze zaak

Slagerij Schepers
Dorpstraat 26

Elsloo
donderdag 28 december de gehele dag ges'o'1

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

Frits Willems
Frits, als vriend en oud-vaandeldrager van °schutterij zullen wij je nooit vergeten.

Bestuur en leden
Schutterij St.-Hubertus Nattenhove*

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heelt "kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig
ons is heengegaan, in de leeftijd van 77 jaar.v
zien van het h. sacrament der zieken, na een 1'?
volle verzorging in dè Verpleegkliniek-B te f 1
len, mijn lieve man, onze zorgzame vader, sch^
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Harie Weusten
echtgenoot van

Jo Starmans
Wij beleven hem in uw gebed aan.

Klimmen': M.J. Weusten-Starmans
Schin op Geul: Fon Weusten

Rosemarie Weusten-van We**
Erik en Monique
Esther en Luc
Marcia

Hulsberg: Tiny Janssen-Weusten
Léon Janssen
Roger

Schin op Geul: Sophie van Weersch-Weusten
Hub van Weersch
Maud, Laura

Schin op Geul: José Straaten-Weusten
Lambert Straaten
Elwin, Wendy
Familie Weusten
Familie Starmans

6343 BE Klimmen, 23 december 1989
Dr. Schoenmaekersstraat 4
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden v>'°' i
op donderdag28 december a.s. om 11.00 uur. il\
parochiekerk van de H. Remigius te KlinT^j
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsv'i"
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren!
Rozenkransgebed, tot intentie van onze dicf'jj
overledene, woensdag 27 december om 19.00
Aansluitend avondmis in voornoemde paroc^
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuar'.
te Voerendaal, Kerkplein 43, heden, woensdag
18.00 tot 19.00 uur. I
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangefv,
lieven deze annonce als zodanigte willen besc 11
wen.
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Woensdag 27 december 1989 " 19
<* : 1Dankbetuiging

In plaats van kaarten
"'P ontroerd door uw aanwezigheid, hartelijk
*rd, bloemen of brief, dieblijk gaven van intens

Ibeleven bij het overlijden en de crematie vanto dierbare man, onze zorgzame vader, schoon-"sr en opa

Martin Dautzenberg
"ken wij u voor de betoonde steun en troost.

Mevrouw T. Dautzenberg-Baltissen
Kinderen en kleinkinderen

vierbaan, december 1989
Zondag 31 december as. zal de plechtige zeswe-
Jjdienst worden gehouden in de St. Jozefkerk teVierbaan om 11.00 uur.

■^- '
Dankbetuiging

in plaats van kaarten

' *r de vele blijken van medeleven, uw aanwezig-

**" Persoonlijke en schriftelijke condoleances en
j^ttien na het overlijden en bij de uitvaart van
to dierbare man, onze vader, schoonvaderen opa

Frans Noteborn
I
1 u'gen wij u hiermede onze dank.

Mevrouw F. Noteborn-Bergmann
Kinderen en kleinkinderen

'"Pelveld, december 1989
Plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
'jaterdag 30 december as. om 19.00 uur in de pa-

St.-Remigius te Simpelveld. I

Jor de vele blijken van belangstelling en medele-
*> ondervonden bij het plotselinge overlijden en'begrafenis van mijn dierbare echtgenoot, onze
ergetelijke vader, schoonvader en opa

Serman Joseph Haan, wij u bij deze onze hartelijke dank.
Mevrouw M. Haan-Kraft
Kinderen en kleinkinderen

'Plechtige zeswekendienst zal worden opgedra-
Jjop zaterdag 30 december as. om 19.00 uur in de
.* van de H. Theresia en Don Bosco te Laura-
'rP. i
'fcrvolg familieber. zie pag. 20
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L ♦ ACADEMISCH^

|\/ ZIEKENHUIS
Wts MAASTRICHT

*uw afspraak-telefoonnummer
043 - 43.66.00

*r polikliniek Oogheelkunde
Vefonische bereikbaarheid van de polikliniek Oogheel-
fc is sterk verbeterd. Er is een nieuw rechtstreeks tele-

(043 - 43.66.00) voor het maken van afspra-
k"oor patiënten.
fEr is via het afspraken-telefoonnummer geen doorver-
ig mogelijk met andere afdelingen.

—lII— II ■ I—

I

huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet vanwanten en kranten.

L

Kantoormeubelen
?W Handelsonderneming
jJJUnhaar pakket van kantoormeubelen
/*» bekende merken van zeer hoge kwaliteit
1|».

Jan des Bouvrie
*rectiemeubelen, vergadertafels, lage kasten

en reer luxe «ysteemburo'»

Voortman
"talen buro'», complete kantoormegbets
alsmede «talen kasten, kluizen en safe*

Ahrend
houten en stalen kantoormeubeulen

Artifort
luxe buro'» en stoelen

Van Blerk
buro's en kasten

Wilkhahn
kantoormeubelen

{**<* leveren wi) ook batJe*», buro'* en kasten
Maatwerk. Dit alles van een zeer hoge kwaliteit.

*«VIL V HANDELSONDERNEMEING
'^olssiraat 348

'■TARD Tel. 0449D-2373S
04498-54510

i

SUPER 5
VERLAGING

ALLES MOET WEG
MODEBROEKEN

Alle bandplooibroeken van Love, Dobber, Panmo, News,Levi's
enz. van dit winterseizoen zijn radikaal afgeprijsd.

Ze zijn er in katoen en viskose Twill stoften..
Nu geen 119,95 of 1 25,-, maar

2 voor 125,-
-per stuk 69,50

ALLE SPIJKERBROEKEN
Van Levi's - Rifle - Lee - Chipie - enz. In strakke en wijde modellen.
Je hebt er al een voor 69,50

ALLE DAMES
SiPIJKeRdRweKcIM

Alle dames spijkerbroeken van Levi's, Trade-Mark, Rifle en
chilly timezijn er nu nog in alle maten voor de

2 voor 125,-
-per stuk 69,50

ALLE WINTERTRUIEN
Emm 9WEw\ I.E 1%9

Met kortingen van jdm\P tot Jw /O

KOMNUÜ!
Want ook ieder jack, trui, blouse enz. is afgeprijsd met kortingen

van OW tot DU /O

VOLOP KEUS,
OOK IN JOUW MAAT.

van ravenstein
KERKSTRAAT 45, BRUNSSUM

;
Per 27 december 1989 verhoogt de Rente-ontvangst per jaar

Postbank alle rentetarieven voor Rente- Looptijd ljaar 7 % (was 6,5 %)
certificaten. Looptijd 2 jaar 7 % (was 6,5 %)

Met Rentecertificaten kunt u veilig Looptijd 3 jaar 7,25% (was 6,75%)
geldopzij zetten tegen een vaste hogerente. Looptijd 4 jaar 7,5 % (was 7 %)

Looptijd 5 jaar 7,5 % (was 7,25%)
Looptijd 10 jaar 7,5 % (was 7,25%) .

Rente-ontvangst per maand Rente-ontvangstper einde looptijd
Looptijd ljaar 6,75% (was 6,25%) Looptijd ljaar 7 % (was 6,5 %)
Looptijd 2 jaar 6,75% (was 6,25%) Looptijd 2 jaar 7 % (was 6,5 %)
Looptijd 3 jaar 7 % (was 6,5 %) Looptijd 3 jaar 7,25% (was 6,75%)
Looptijd 4jaar 7,25% (was 6,75%) Looptijd 4jaar 7,25% (was 7 %)
Looptijd 5 jaar 725% (was 7 %) Looptijd 5 jaar 7,25% (was 7 %)
Looptijd 10 jaar 7,25% (was 7 %) Looptijd 10 jaar 7,25% (was 7 %)

Meer informatie?
Meer informatie vindt u in de folder ma*

Rentecertificaten. Haal deze op het post-
kantoor. Telefonisch aanvragen kan ook c*M BL»'
Bel gratis 06 - 0400 (van maandagt/m vrijdag D/~\CTD 1\ IVIlaT
tot 21.00 uur en op zaterdag tot 12.00 uur). l KJ LJ l O/vLAI IV

Tijdelijk aanbod met
blijvende allure - vanTopform!

_JlJ| M

W Sfl■■■ '■■'■ ■:.■

H "4||

_________________j_________________jjj_____B_j____^jM M__^^^Ml||HiMiiißaßTO HhiHn iw; ■lii.iiiViiiiiüiiii.Vr^tin..i

___^^__k De banken zijn ook afzonderlijk leverbaar, desgewenst in het bijzondere LongLife leder.

TopJQrrn Stoer en rechtlijnig, zonder y-^.J onnodige opsmuk - ziedaar / \
model Concorde van Topform. En zeer gastvrij \) \bovendien, dankzij de royale zitruimte en de KT \ >\V \ / i^- />' V/jr>

verhoogde rug. Dit alles bij Goed Wonen (VA V >-^ _*-> r_, '<fcir 1_ >7j
normaal al voor relatief een bescheiden bedrag. \v=^==23?^/W j_^_r_^^> "

r*£]
Nu bovendien voor beschaafde promotie-prijs. \\ 1 \L^

T.m. 20 januari de 2-zits en 3-zits Concorde U__L___y L|
in uitmuntend Tabasco leder, CC^C^Cmet keus uit vele kleuren VaataT EksklUSJef bij UWlÖpfotm-partner

'^^"^^^^ -^^^^ ■ ii■iM ■ ■i■ il, ■■i

[ -- '' ' Als u ons voor 12 uur R^l. z^u^d^ - , s ochtends be|t, staat uw DtSI

PPICCOIOS piCCOLO de volgende dag al 045-71 9966
t^suEasfliEs^" jn |^ e| Limburgs Dagblad. _ ■—'

\nburgs Dagblad



t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede, dat toch onverwachtvan
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, schoonzuster, zuster, tante en nicht

Anna Regina
Odekerken

weduwe van

Adriaan van Dalen
Zij overleed in de leeftijd van bijna 83 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.
Wij beleven haar in uw gebed aan.

Heerlen: Armelies Vondenhoff-van Dalen
Cor Vondenhoff
Diana en Hans

Heerlen: Hens van Dalen
Caroline van Dalen-Strijdonck
Yvonne en Gerard

Kerkrade: Piet van Dalen
Lenie Beckers
Familie van Dalen

Kerkrade, 24 december 1989
Corr.adres: de Ruyterstraat 10, 6414 SG Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 28 december as. om 11.00 uur in de
kapelvan de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chè-
vremont, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aan de Kamp-
straat te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kapel. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene heden, woensdag 27 december om
18.45 uur. aansluitend avondmis, in de parochie-
kerk van St.-Cornelius te Heerlerheide.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuanum St. Pieterstraat 145. Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t I
Na een kortstondig ziekbed, ons achterlatend met
een gevoel van dankbaarheid, is op 81-jarige leef-
tijd van ons heengegaan, mijn dierbare echtgenote,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Sibylla Hubertine
de Haas-Schmeitz

echtgenote van

Johannes Daniel
Matheus de Haas

Zij overleed, na voorzien te zijn van het h. sacra-
ment der zieken, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen.
Wij beleven haar in uw gebed aan.

Treebeek: J.D.M, de Haas
Treebeek: Elly Boelen-de Haas

Kees Boelen
Nieuw-Einde: Hans Boelen

Hannie Boelen-Schoonderwoert
Kerstin, Alexander, Lenny, Theo
Familie Schmeitz
Familie de Haas

6446 XX Brunssum, 23 december 1989
Treebeekstraat 98
de plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 28 december a.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk van St.-Barbara te Brunssum-Tree-
beek, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.I I I

f
Heden overleed, geheel onverwacht, voorzien van
het h. oliesel, op de leeftijd van 77 jaar, onze goede
en zorgzame vader, behuwdvader, lieve opa, broer,
behuwdbroer, oom en neef

Ludovicus Antonius
de Bruijn

echtgenoot van wijlen

Johsfnna Maria Cornelia
Aartsen

Wij beleven zijn ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie:

Spaubeek: Martin de Bruijn
Marij de Bruijn-Siebelt
Manja, Patrick, Hoger

Schimmert: Ben de Bruijn
Dien de Bruijn-Siebelt
Majella, Boukje

Wagenberg: Luc de Bruijn
Agnes de Bruijn-van der Voorden
Joris, Daisy

Terborg (Gld.): Marije de Bruijn
Bart, Anouk
Familie de Bruijn
Familie Aartsen

Kerkrade, 23 december 1989, Angelastraat 38
Corr.adres: Rooseveltstraat 86, 6333EG Schimmert
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
crematie in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10, zal plaatsvinden op vrijdag 29 december
1989 om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. An-
tonius van Padua te Bleijerheide.
Bijeenkomst aan de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tijdens de avondmis van donderdag a.s. om 19.00
uur in voornoemde kerk, zal de overledene bijzon-
der worden herdacht.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

/ DIRECTIE EN MEDEWERKERS >
[ WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 1990
I HALSCOTELET fiöö SLAVINKEN "f9B

kilO %fI 10 stuks ■
I I HELE DOOS »"w 498 11 HAMLAPPEN J4^ Q9*

MINISNACKS Wi kilo 9ilRu"DER"i ;fc 4f lI^ItV B,i3r
Il DE LEKKERE ~~1/~""H 11 r*J 'r-0

wppcp 4%Q#f * ___;
%\ KNAKWURST _^ HEERLEN, Heerlerbaan 108 MAASTRICHT, (Amby)

yi/lB- SkaW I BRUNSSUM, Julianastraal 24 Lindeplein 1

'AfV 10 StukS I SITTARD, (Sanderbout) veestraat 42 A
woensdag vanaf 12 uur geopend| donderdag koopavona (geen koopavond in SITTARD)

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den, te midden van hen diehaar lief hadden in haar
eigen vertrouwde omgeving, van ons is heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, schoondochter, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Hilde Catharina
Schillings

echtgenote van

Albert Joseph Hubert
Handeler

Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten der zieken.

De diepbedroefde familie:
Eygelshoven: Hubert Handeler
Eygelshoven: Barby Soutzen-Handeler

Jacques Soutzen
Claudia en Jacqueline

Heerlen: Hella Geertsema-Handeler
Bert Geertsema
Laura

Eygelshoven: Michel Handeler
Landgraaf: Oma Handeler

6471 GR Eygelshoven, 24 december 1989
Op deRoskamp 26
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 28 december
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Joannes de Doper te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van woensdag 27 december a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-'
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont. dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t :
In dankbare herinnering aan wat zij voor ons bete-
kende, hebben wij in de kerstnacht afscheid geno-
men van onze dierbare moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Mechtildis Henssen
lerares

echtgenote van wijlen

Louis Schutgens
Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Heerlen: Annemie Hof-Schutgens
Wil Hof
Roy

Spaubeek: Jos Schutgens
Fienie Schutgens-Dieteren
Armand, Maarten

Amsterdam: Manon, Jan en Riek
Ulestraten: Irene Maas-Schutgens

Wil Maas
Grave: Ed Schutgens

Teeja Bogman
Utrecht: Lilian Schutgens

Nederweert: Rob Schutgens
Ruth Schutgens-Roosen
Lewie, Chrit
Familie Henssen
Familie Schutgens

Spaubeek, 24 december 1989
Kastanjelaan 26
Corr.adres: Hobbelrade 49, 6176 CG Spaubeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 29 december om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Spaubeek.
Er is geen condoleren. Liever geen bloemen.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in derouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

■«? LimburgsDagblad
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lening dieRoy
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*"het al als hij insuline
'spuiten. Niet èèn
'"aarderest van zijn

H
Genschap probeert
"Plossing te vinden
'Üeze ongeneeslijke

*" Steun dat weten-
Hpelijk onderzoek,
'hetDiabetes Fonds
Hand. __^~
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koed
fcieuws
over
kanker.
bijvoorbeeld:
van kinderen
tiet leukemie
I geneest nu
Pi zon70%.
"ijfdus geven.

DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 UUR f' 8— ' T iTypenplan en pnjsoverzicht

Een uitgebreid programma dat eindeloos te combi- r^ffijÉltar t^^^HÉ^ ""^^Pi| .JéÉI -"'"' 01QC L/\\z^^
neren is. Zie het typenplan. Het soepele nappaleer, - i Jl ül^s £100,"

2-zitsbank met armlegger rechts /irv^r Bfcteto* IöÖU,-- hoekelement ZIM / S _ H^ss*^ -:mrn Tussentafel .c-^2-zitsbank met armlegger links IUIUj B|^a»»ldÉÉl WkW* Alf] RSs/jT^ FEESTELIJKE MEUBELSHOW BIJ PIET KLERKX.

MAASTRICHT t&
WÊËMi *&*Êm?^mk^ "'■

Bijzondere zitgroep fantastisch afgewerkt met fVfAr-Sint Jacobstraat 4 (in het centrum bij het Vrijthof). %w9Ëi 7*"» JmfÈfF^gj^ een fraai gedessineerde bekleding. In een )KvJ I*^1*^Parkeergarage aanwezig. Tel. 043-210944. \; Zjmi combinatie van drie-en tweezitter LéOüO~

v — ■

3 DE NIEUWE HYUNDAI EXCEL.
GETEST DOOR DE CONCURRENTIE.

Af\ De Duitsers kropen eronder. En jawohl, de zware steenslagbescherming imponeerde.
i Evenals de gründliche afwerking. Vandaar onze 2 jaar volledige garantie. En 6 jaar op de

carrosserie. De Fransen prezen luidruchtig de heerlijke fauteuils en de riante ruimte van de Excel.

* Terwijl de Japanners juist stil werden van de door elektronika beheerste motor: 1.5 liter,
goed voor 53 kW (71 pk), dus ook *Oó**een flinke caravan. Zn geregelde 3-weg katalysator

k haalt nu al de milieunorm voor 1992!______ En dan de Italianen. Die raakten danig opgewondenvan styling en wegligging (onaf-
-4 hankelijke wielophanging aiitt-duikgeometrie). De Excel laat zich dus ooklekker sportiefrijden.

De Excel in 6 uitvoeringen. U zegt het maar. Elektrische ramen? Stuurbekrachtiging?
Centrale deurvergrendeling? Elektrisch schuifdafc? Voor de prijs hoeft u het allemaal niet te laten.

/Ér /Ér m Ut *V leaseprijsvanaff 738,-excl. BTW per maand.
]i jAt fAW * m Sr a^aWf t^fc De Excel ts een produkt
'/ jNF lm § j 11 %. van Hyundai MotorCoiiipany,

Ar /éW § I _|_§I_M_ ;*k OtaJ*>gusprijzcn inel. BT\V afimporteur.

" >*^iil^p?v^^rrr'""-'"■.'j-,|.'-,w""pff.>w'!»«iii.ii.»j.ip^>' / MjH PNHPHSNIiiHvRIIRiIVw raH|piwi'wt

j »«J " i / ■■ -—-, v '"" ".'.""■ ■:■ '■ " ..-""""'' K'"'x ■■■'"'"■■^~**MÊmm K

/Éa^#*n^^^l^SttlaM JÉil HalavHHaMliaKl C*t I l^ffafaiü

'*'' HSÉ^aa^S-ï l!5Ll': Hall H fH H H__É
i' I ÜKS! alaßaSft!*»^»^!^*""*"! £§*&** JÏP* aMßitr 'mini nn>> i* mr«i mb^UKtÊÊKmKmm^mwm j|

MR4M.w9#a£tmm* ■■■aSESSPalaïi&Eal ik .'SB ■DK-.ÈWÈÊEZ-J&mJÊM BBSSSi -llfP 1 iiiMrTiïrtlfflBfllF: _H_H_JsS^."^^:.

I !ÉsÉf "■■■■■■■■^^^^■■ai W
nri iMtBtIB ■■'" WËr

HYUNDAI: GETIIfGETEST, GETEST. NU U.
deExcel GLS meto.a. Bumpers en spiegels inkleurvan deauto Exclusieveradio-cassette met4 speakers Vanbinnenuit verstelbare spiegels

'fewluxe interieur Inhoogteverstelbatv stoelmetlendesteun Gedeelde, neerklapbareachterbank Verwarming voorachterpassagiers En datvoorfl. 24.595,--Sanders8.V.,Akerstraat 128,Tel.: 045-251644 HeerlenAuto Vaessen, Beitel 19,Tel.: 045-424010 Stem GarageCentrum Stem,
| [Straat Centrum 9, Tel.: 04490- 31940 ,

■ NU MET 20% - 50% KORTING |
iCnCNIVULDtn 1 5 effen- en streepdessin AAI alle maten (ook lengte- en kwartmaten) MMI geen 149,50 maar W W ■""I BIJPASSENDE PANTALON Cfl en I| alle maten ÜvivU I

■ GROTECOLU^
I JOGGINGPAKKEN TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN 1

WÊ ___<__■ _____________ 1 Dean T.S. Farisani, ZuidAfrika

Gelukkig ontvangen we regelmatig dergelijke dankbetuigingen.
Dat motiveert ons om door te strijden. Tegen oneerlijke processen, -
tegen politieke moorden, tegen marteling en doodstraf, tegen onmenselijke
behandeling van medemensen. Ons wapen is onze stem. De stem tegen
het onrecht. U kunt ons steunen. Dat is nü hard nodig. Want de mensen-
rechten worden nog steeds in ö AMNESTY INTERNATIONAL
veel landen genegeerd. sj* Met uw steun laten wij onze stem horen.

Ik steun de strijd van Amnesty Internationalvoor vrijheid en rechtvaardigheid.
2082

I Mijn naam: Dikword donateurvoor ,
f 47,50 per jaar. Stuur I| Adres mij een acceptgiro.

I Postcode' ! D Stuur mij eerst meer ,
informatie over

I Plaats: Amnesty International. I
I Stuurt u deze bonnaar: Amnestylnternational,AntwoordnummerloB4o,loooßA Amsterdam. I
I Een postzegel is niet nodig
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f M Alléén ~~L]~ m+èk.%T^mm^m^m^m^m^mmmmmm^ .*-*. .4m woensdag, donderdag, vrijdag enzaterdag êH __,__ .wMf
BABY-,JSSL*I combi-buggy l^Z\\^9^imV%^\^ZT #Ü op=op ___/ 1Babystunter I

léMmmiW+WnW % * I eenvoudigom te S /*£V41' / x y^ /Ml fW^mTjW/wT" jbouwen tot een Jj\ V / /^~~~~\/ Ë I 'evert alle bekende fr^^^r jverstelbare buggy Lj&^~~ ,#==**"*** ~\ / ' ~-~ jy Ë I merken babykamers, mt^^ Stationstraat 7. Baexem Imetzwenkwielen. T^- -*£, /, Jr B I doorgroeikamers ff
tel 04748-2750 Jln diversekleuren. I *& & t /ML i \kinderwagens f(tussenwarten Roermond) ’ mcl. dekbed. ~^so^i^3ESSSv» r̂ jrJ^A&ijFM E l wanrtplwanpné ff

OPENINGSTIJDEN: I dekbedovertrek. A^StT^^f / \ ff / hnnnv's hnren ff
TussenKerst en Nieuw I voetenzak /[/fl >L jO^H ËlautostoeltiesetcPtrËwoensdag 10.00-17.00uur len wagenmand. AtÊKMmnJ />4| f Ë I autostoeltjes etc. etc. M
donderdag 10.00-17.00uur I Adviespri/5799.- JL M IUit voorraad tegen ffvrijdag 10.00-21.00uur I NuStunterprijs JfSa ff ’ .. , ffzaterdag 10.00-17.00 uur ’ é%*%0% ChTiPI Ë ISeHSatlOneW Ë
Meprtizen bitBabystunter zimathaalpriizen I Qahool iZËjËj _ ij*-^, \Kf I I o/hoofnriiTan I1 /cJmp/eer JjJ5 * fl athaalpnjzen j—l

I OPVALLEND NIEUWS I■ VOOR MODEBEWUSTE I
BRILDRAGERS I

■■ Jti** Opticiens Ace/r besloten de vastgestelde advies-verkoopprijzen van montu- ■■H rai /o, te laten. Dit vooruitlopend op de prijsontwikkeling van monturen na IWKM 1992 binnen deE.E.G. Dit betekent voor de consument een prijsverlaging van al ■Mm gauw 2c tot 30% op de bekende merkmonturen. Dus op: H■■ Christian Dior, Silhouette, Rodenstock, Metzier, Essilor enz. X^^^^ IH UWPRIJSBEWUSTHEID WORDTBELOOND CfV^^h IRmck garandeert descherpsteprijs voormonturen, wantRinck betaalt J^OWaK / /""' montu»"nkoop 100% terug, Wanneer U binnen 30 dagen het-MM zelfde montuur tegen een lagere prijs in Nederland kan aanschaffen. ■
MM Dus... als u besluit een bril te kopen, neem dan geen genoegen met zomaar een IMM montuur. U wilt er een die opvalt door zijn exclusiviteit. Want U bent nu een- HB| maal modegevoelig en kwaliteitsbewust. En... ook prijsbewust? §§§

H sitefc — ■!

— L_-nrtstian JJior ————>

ißinck
DE BRIL VALT OP. DE PRIJS VALT MEE il

linck.4l vestigingen in Nederland. " Heerlen Akerstraat 2. tel 045-711456
-':.-:.':.'■.'■. .. ...

'J''■i-sï?,V/V- ■*'' '-%.- -''-'V-*---'-"-, '- , /?//■■■
MHBaWaWHaBBaMawWaW i^Bmmmmmmmmm

Durlingerl
jpntopj

%m 1%% ssS&\
M?V_l IU^L >32^i ï

IDURLINGER|
Beek-Brunssum-Deurne-Echt-Eindhoven-Geleen-Heerlen-Helmond-Hoensbroek-Kerkrade-Maastricht-Sittard-Venlo-Venra^-Wee'11

j:g;ss|sij_a_ajHJ HÉkc Amstprda.m

Om tien uur precies openen vandaag de deuren van The Society Heerlen
jpAWWAmy'. Shops zich vuur een fantastische uitverkoop. Dwars door aile Hilversum

H kollekties vindt u aantrekkelijke, aktuele 'Season Singles' waaraan

|§^1 plezierige prijskaartjes hangen met de ondubbelzinnige korting van Rotterdam
maar liefetW%, Utrecht

Bongerd 23-Heerlen-tel.: 045-710307 HE SOCIE I I SHCyl*
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Limburgs Dagblad HEERLEN -Roda JC, Fortuna Sittard en
MVV hebben na de laatste wedstrijd van
dit jaar de balans 9pgemaakt en er een
tevreden gevoel aan overgehouden. Roda
draait al vanaf de seizoensstart mee in de
allerhoogste regionen van de eredivisie;
Fortuna sprokkelt, ondanks minder
sprankelend spel aardig wat punten en

MVV houdt zich ver van de
degradatiezone verwijderd. Reden voor
de coaches Reker, Berger en Vergoossen
de toekomst met enig vertrouwen
tegemoet te zien. Op deze sportpagina
staan ze stil bij de eerste competitiehelft
en kijken ze vooruit naar de periode de
achter de korte winterstop volgt.

Fortuna scharrelt punten bij elkaar

Han Berger sluit
jaar tevreden af

FC Utrecht-Fortuna Sittard 0-1 (0-0)
57. Duut (penalty) 0-1. Toeschouwers
4.500. Scheidsrechter Blankénstein.
Gele kaarten: Liesdek, Custers, Clay-
ton (allen Fortuna) en Moore en Bouw-ers (FC Utrecht).
FC Utrecht: Van Ede. Young, Sluyk
(70. Van Hanegem). De Koek. Verrips,
Steinmann. De Krüylï. AMen. Moore,
Boogers, Willaarts.
Fortuna Sittard: Hesp. Maessen,
Liesdek. Duut. Knjns. Mordang. Bar-
mentlüo. Reyners, Farring ton (69.
Sneekes), Custers (91). Kieken). Clay-
ton.

door fred sochacki

Commotie rond
Marcel Liesdek

door frans dreissen

" Marco Boogers is
Marcel Liesdek de baas.

Foto: COR VOS

nig om voor Europees voetbal in
aanmerking te komen. Daar pro-
beer ik verandering in aan te bren-
gen".

MVV 'loopt' één op één
Woensdag 27 december 1989 "23

den. Op zijn oude nest in Utrecht
maakte de Fortuna-coach verge-
noegd de balans op. „Mijn wensen
zijn in vervulling gegaan".

Ook de matige vertoning die Ber-
gers optelsommetje voorafgegaan
was, deed aan zijn opgewektheid
geen afbreuk. Met de penalty die
Henk Duut benutte, had Fortuna
het puntentotaal naar twintig ge-
schoten. „Om straks voor een prijs
in aanmerking te komen, zul jemcci»
moeten doen dan één op één spelen.
Al jaren blijft Fortuna steken rond
vierendertig punten. Dat is te wei-

UTRECHT - Voldaan kon Han
Berger afgelopen zondag een rus-
tig plekje onder de kerstboom op-
zoeken. Niet alleen vanwege het
feit dat Fortuna hem uitgerekend
in De Galgenwaard op een prima
kerstkadootje (0-1) had getrak-
teerd, maar meer nog omdat het
cijferwerk perfect klopte. Berger
had zich voorgenomen meer pun-
ten dan het aantal wedstrijden te
halen, overleven in de KNVB-be-
kerstrijd en, „als het effe kon" van
alle blessuregevallen bevrijd wor-

De vooruitzichten zijn niet slecht
voor Berger en Fortuna. Ondankshet kwalitatief mindere voetbalheeft de ploeg aardig wat punten ge-
sprokkeld. Met de terugkeer van
John Clayton is men in De Baandert
er van overtuigd dat het productivi-
teitsprobleem tot het verleden be-
hoort. En niet alleen dat. maar ook
qua voetbal wordt de spits in staat
geacht Fortuna weer op het juiste
spoor te zetten. „Je heb met Clayton
een prima aanspeelpunt in de voor-
ste linie. Dat heeft ons tot nog ont-broken ", vind ook Coockie Voorn.
De assistent-coach, die onlangs zijn
contract met Fortuna verlengde, isechter ook beducht voor de bijna
traditionele terugval van het elftal.
Een terugval die bijvoorbeeld verle-
den seizoen niet te stoppen was.

Veel meer kun je als trainer niet
doen", meent Berger.

Het herstel van John Clayton, is
misschien wel het kostbaarst!
schenk voor de club. „Als dat her
stel langer op zich had laten wach-
ten, dan waren in elk geval op pad
gegaan voor een nieuwe spits", be-
vestigt Han Berger. „Wij scoorden
niet. Daar is een verklaring voor.
want met Sigi Lens en John Clayton
verloren we onze doelpuntenma-
kers van verleden seizoen. Die ader-
lating hebben we niet kunnen on-
dervangen. Daarom ook hadden wij
ons op de transfermarkt moeten
oriënteren. Dat is nu gelukkig niet
nodig". 'Februari wordt voor Fortuna de
sleutelmaand, denkt Han Berger.

„Dan weten we waar we staan. In
die maand hebben we Vit.
Feyenoord en FC Groningen op be-
zoek. En dat zijn toch tegenstanders
waar we ons moeten spiegelen als je
in aanmerking wilt komen voor een
van de plaatsen die recht geven op
Europees voetbal".

waarden om te presteren zo opti-
maal mogelijk zijn. We hebben de
groep onlangs laten testen op condi-
tie. Wat dat betreft was er geen en-
kel probleem. Voor de rest moet je,
denk ik, geen gekke dingen doen en
een goede sfeer in de groep houden.
We bereiden ons serieus op elke
wedstrijd voor. Voor de bekerwed-
strijd tegen Wageningen gaan we
twee dagen in trainingskamp. We
hebben een goede mogelijkheid om
weer een ronde verder te komen. Ik
laat echter niets aan het toeval over.

„Hoe zoiets te voorkomen is, weet il.
niet. Je kunt zorgen dat de voor

Frans Körver
krijgt contract

voor leven
Van Loen in

verweer tegen
rode kaart

" Huub Driessen omspeelt doelman Van Grinsven. Foto: widdershoven

mogelijk".

De spits was het helemaal niet
eens met Van Vliet. „Ik heb die
man niet eens aangeraakt", aldus
Van Loen. die inmiddels heeft
besloten in elk geval de rest van
dit seizoen bij Roda uit te dienen.
„Maar in dat soort situaties is het
altijd hetzelfde liedje. Ze pikken
mij er altijd uit". Na overleg met
manager Hens Coerver en trainer
Jan Reker heeft Van Loen beslo-
ten de zaak mondeling te laten
behandelen door de tuchtcom-
missie van de KNVB.
Ook tegen de gele kaart van
Eugene Hanssen gaat men in
verweer. Volgens Hens Coerver
kreeg de verdediger ten onrechte
geel. „We willen deKNVB in elk
geval duidelijk maken dat we het
niet eens zijn met die gelekaart".
aldus de manager, die zich in zijn
mening gesterkt ziet door de TV-
beelden rond incident Hanssen-
Snoei. De beelden wijzen uit dat
Hanssen geen handtastelijkhe-
den gepleegd zou hebben.

Van onze verslaggever
ROTTERDAM - John van,Loen
legt zich met zonder meer' neer
bij de rode kaart die hij afgelo-
pen zaterdag in de slotminuut
van de wedstrijd Sparta-Roda JC
kreeg voorgehouden door
scheidsrechter Van Vliet. De
spits heeft deKNVB verzocht de
zaak mondeling te behandelen.
Van Vliet was zeer gedecideerd
in zijn besluit om Van Loen rood
voor te houden. „In het tumult
rond de strafschop voor Sparta
stormde zowat heel Roda JC op
mij af. Daar heb ik geen proble-
men mee. Op een gegeven mo-
ment kwam John van Loen ech-
ter voor mij staan en duwde me
opzij. Daar staat maai' een straf
op: een rode kaart. Geen twijfel

teams die aan het langste eind trek-
ken. We moeten gewoon bij de les
blijven en van onze eigen kracht
blijven uitgaan. Dan kan er niets
fout gaan".
Zaterdag trof MVV in BW DenBosch overigens een lastige oppo-
nent. Maar op de momenten dat het
fout dreigde te gaan, hield het elftal
het hoofd koel. Na een kwaliteitsar-

me en doelpuntloze eerste helft
kreeg Den Bosch twee uitgelezen
kansen. Van Schijndel en Van Du-
ren faalden oog in oog met MVV-
sluitpost De Haan. MVVkon het pu-
bliek slechts het laatste halfuur be-
koren. Met doelpunten van Ones-
sen (tweemaal) en Vincent maaktede ploeg uiteindelijk twee verdien
de punten buit.

de competitiepart tegemoet. De
krachtsverschillen tussen de onder-
ste tien clubs zijn gering. „We staan
nu zes punten los van een degrada-
tieplaats, maar binnen de kortste
keren kan de situatie veranderd
zijn. We moeten zorgen dat we voor-
al in de beginfase wat punten verza-
melen, want aan het eind van derit
zijn het traditioneel de full-pref-

door ivo op den camp een onmisbare schakel in het Kerk-
raads aanvalsspel. meerdere duels
vanaf de tribune zal moeten toekij-
ken.

v (ADVERTENTIE)
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Kater voor Roda JC
Verdiende nederlaag bij Sparta: 3- 1

De trieste afgang op de slotdag van
de voetbaljaargang 1989 staat in
schril contrast tot de merendeels
verheugende feiten die zich op en
rond Kaalheide afspeelden. Vooral
het succesvolle Europacup-avon-
tuur met de twee onvergetelijke, zo-
wel in negatieve als positieve zin,
duels tegen Sredets Sofia bezorg-
den Roda internationale faam.

ROTTERDAM - Roda JC heeft een bittere nasmaak overge-
houden aan de slotdag van het voetbaljaar 1989. Sparta gooide
afgelopen zaterdag op de valreep van een succesvolle jaargang
flink wat roet in het eten van de ambitieuze Kerkraadse club.
Daar was niet alleen de 3-1 nederlaag op het Rotterdamse Kas-teel debet aan; ook derode kaart voor John van Loen bezorgdede ploeg van trainer Jan Reker een behoorlijke kater.

ASTRICHT - „Als we in de
competitiehelft nog tienJ'en pakken, zijn we veilig."

' een eenvoudig rekensom-
Ie maakte MVV-trainer Sef
Joossen na de 3-0-winst op

Bosch, de tussenbalans
Achttien punten uit evenzove-
i'Jels. „Als ik alles op een rijtje
'an ben ik dik tevreden". Ver-.,Ss t>n is een realist. Hij weigert
l^lipogen naar de subtop en
■ evenmin omlaag. „MVV
Jt Waar het thuishoort: ergens
te middenmoot. Als we die po-.e Weten te handhaven, dan
Ft MVV het goed gedaan".

j'ïnks de blessuregolf en on-
pS enkele kwalijke misstappen
u tegen PSV en de beker-knoc-

-1 tegen Wageningen) is Sef' Ver-
P*en altijd in zijn team blijven
uven. Hij heeft nooit consessies
kaar>. hij heeft nooit spelers op

andere plek gestationeerd. Ver-

Jy - Den Bosch 3-0 (0-0). 62. Diks
j.0

n 1-0: «4. Vincent 2-0; 80. Driessen
j, ■ Scheidsrechter: Luinge. Toe-glouwers: 3600 Gele kaart: Van Bei
n"*lenegouwen (MVV) en Van deriffiden (Den Bosch).
|~.VV: De Haan, Linders. Arts. Thai.ij_n Berge-Henegouwen, Delahaye,

Vincent. Uitman. Driessen,
h"t'ets(Bl. Lanekc.hr).

Bosch: Van Grinsven. Buis, Van
1^ Linden. Goossens, Willems. l.a
E*)der, De Gier (75. Van Bergen), De
5f
e'J". Van Duren. Van Schijndel,. rlrn.

frOrj„IJ'Sen heeft vooral gezorgd voorikj. 'f de Maastrichtse formatie enb.. daarmee succes te oogsten.
Ik,s in de heel moeilijke fase hebfctC.V't aan de kracht van dit elftalk*ijfeld. De punten die we heb-
Ik Sepakt, hebben we in alle op-
Fbh n verdiend. De punten die we
Ki n verloren, hebben we terecht

K" n"

piU. gmg in de huidige jaargang
fc,. ekend van start, maar kreeg op
fel Begeven moment toch een be-
Pt^L. Üike inzinking. „Die terugval
ta '* voorzien", zegt Vergoossen.
Lar heeft elke ploeg mee te ma-
ll' Zelfs een topclub". De hardnek-
W en, langdurige blessures van
V " Driessen, Uitman, Vincent,
t^ts, Verbeek en Francois (ge-
(j j^eld vijf tot zeven weken) heeft
Vjji "V-trainer nimmer als excuus
llljj^ 1 aanvoeren voor eventueelV e Prestaties.
K ositief heeft Vergoossen ditVs leergierigheid van zijn spe-

v °nclervonden. „Ze hebben mijn
gen over net sPelletje ver-

[»o| erid snel opgepikt. Ik wil risico-y?n tikkeltje avontuurlijk voet-
lifji J*e mogen niet bang zijn en ons
k t? veel richten op de tegenstan-
H» spelers hebben zich geheel
'°orer de sPeelwiJze gezet en daar-
V,'s de omschakeling soepel enKeloos verlopen".

Op de nederlaag tegen het veel felle-
re Sparta viel niets af te dingen.
Roda betrad Spangen met volledig
misplaatste sterallures. Het simpele
recht-toe-recht-aan voetbal van de
thuisclub was echter voldoende om
de gasten op de knieën te krijgen.

Degradatieplaats
vJKaat nog een spannend twee

Sparta-Roda JC 3-1 (1-0) - 23. Prins
Polley l-o. 52. Houtman 2-0. 85. Van
Loen (str.)'2-l, 88. Libregts (str.) 3-1.Scheidsrechter: Van Vliet. Toeschou-
wers: 4000. Gele kaart. Luvten, Snoei.
Holman en Hanssen. Rode kaart: Van
Loen.
Sparta: De Goeij, Luvten (4(i. Schuur-huizen). Sas. Sandel. Snoei. Libregts,
Valke. Vurens. Van dei' Gijp (72. Den
nis de Nooyer). Houtman. Prins Pol-
ley.
Roda JC: Bolesta. Broeders. Hanssen.
Verhagen, Trost, Van der Waart. Groe-nendijk (55. Blattler). 'Diliberto, Hol-
man. Van Loen. Haan (55. Van de
Luer).

punten

„We wonnen te weinig onderlinge
duels", legde Reker na afloop de
vinger op de zere plek. Met name
Michel Valke op het middenveld en
de Prins Polley in de frontlinie
vormden een constante plaag. De
Ghanees scoorde zelf Sparta's eer-
ste treffer en stond aan de basis van
de overige twee Rotterdamse doel-

twee uitwedstrijden twee punten in
gedachten. Die haalden we vorige
week al in Den Haag en dan wil je
natuurlijk meer. Ook daarom is
deze nederlaag toch een tegenvaller.

" Eugene Hanssen heeft de handen vol aan Sparta's besteaanvallerPrins Polley. Foto: COR VOS

Smet
In de vaderlandse competitie greep
Roda op de valreep naast her-
nieuwd Europees voetbal, maar
lijkt de ploeg halverwege het sei-
zoen 89/90 op de goede weg om die
smet uit te vlakken. Jan Reker: „Ik
ga uit van vier punten per drie wed-
strijden. Aan het einde van de rit
moeten we dan uitkomen op 44
punten. Dat moet voldoende zijn
voor Europees voetbal". Op dit mo-
ment ligt Roda (23 uit 18) een punt
achter op Rekers schema, maar
daarbij dient wel aangetekend te
worden dat de Kerkradenaren al
tien uitwedstrijden achter de rug
hebben.
De wanvertoning van zijn ploeg zat
Reker zondag behoorlijk hoog,
maar de prestaties in zijn geheel
analyserend restte de trainer niets
anders dan een positief oordeel te
vellen. „Ik had voor deze laatste

De laatste tien minuten van het duel
trokken niet alleen sportief gezien
een flinke streep door de rekening
van Roda JC. Eugene Hanssen
kreeg na een vermeend handge-
meen met Mike Snoei zijn derde
gele kaart, hetgeen hem in elk geval
op 13 januari in de KNVB-beker-
wedstrijd tegen SVV aan de kant
houdt.

John van Loen, die vijf minuten
voor het slotsignaal van de inconse-
quent fluitende scheidsrechter Van
Vliet Roda via een strafschop naar
2-1 had geschoten, kreeg amper drie
minuten later zelfs een rode prent
gepresenteerd. Volgens Van Vliet
had de lange spits de leidsman ge-
duwd en daar staat slechts een straf
op: veldverwijzing.Roda moet er re-
kening mee houden dat Van Loen,

Positief saldo
Limburgs eredivisietrio maakt balans op

Van onze sportredactie

UTRECHT De heisa rond Mar-
cel Liesdek begon al voor de
wedstrijd. Han Berger verbood
NOS-versla| Anette van
Trigt voor de ontmoeting tussen
FC Utrecht en Fortuna Sittard
Marcel Liesdek te interviewen.
De Fortuna-libero, in staat van
beschuldiging gesteld naar aan-leiding van de Studio Sport-beel-
den van de wedstrijd Volendam-
Fortuna. raakte niet van slag en
legde ondanks alle commotie
een puike partij op de grasmat.

Zelfs de gele kaart - Liesdeks
vijfde - die scheidsrechter Blan-
kenstein hem toonc ns
spelbederf) bracht Liesdek niet
uit zijn doen. „We zien wel wat er
allemaal van komt", zei de Fortu-
nees. ..Allemaal die drukte om
niks... Ik ga lekker een paar da-
gen naar mijn ouders in Almere.

Volgend jaar zien we wel weer
verder".

ROERMOND - Frans Kon
zijn club Helmond Sport in 01
handeling over een contract
het leven. De 51-jarige tramei
nog een verbintenis van ruim
jaar heeft met de club. is inmiddels
op zoek naar een huis en wil
permanent in Helmond vestigen.
De voormalige keeper zou de ei
Limburgse oefenmeester worden
met een dergelijke verbintenis.

Körver heeft m zijn loopbaai.
MVV, Roda JCen Fortuna getraind.
Het contract, dat momenteel tussen
de Roermondenaar en zijn clul
sproken wordt, zal in grote lijnen
overeenkomen met de verbim
diePiet de Visser verleden jaar .
ging met Willem 11. Het ligt in d<der verwachtingen dat K
zijn actieve loopbaan als trainer
technisch directeur wordt bij de
club

Maar over de totale buit tot nu toe
ben ik toch tevreden. Natuurlijk
hebben we mindere wedstrijden ge-
speeld. maar over de hele lijn heb-
ben we een vrij constante prestatie

geleverd zonder echte pieken of da-
len. Als we die tendens kunnen
vasthouden is er geen vuiltje aan de
lucht en spelen we komend si
Europees voetbal".



1 GRANDIOZE KERSTMEUBELSHOW van 27/12 t/m 6/116000 M2WOONIDEEËN OP NIVEAU!!! j
■■^ W - |^f 1 Wij nodigen u gaarne uit om in onze

A "^ ' fji, I JË^ -moderne meubelen - uitgebreide collectie
msm^^^^Ë^ J_E fiipaw^**-"w^t^. slssnkrirnprs

aa^ jjg_fl|—| _fW| ___% Af§ JK '-
......-„.-. - badkamermeubelen

l^^l oCal^aHCtJllr l^l^ Geopend maandag t/m vrijdag van 9-18.00 uur, einmeu een

jj^ ■^ÜBfiaSaJ^B^ÉSaA VotQ "^ I.^ beatr.xhaven n. > GaJ|oenweg 35. t?m3-630505 El^e donderdag koopavond tot 21.00 uur. L_ .—^^^^_^^^^_^^
|MiMMBB«WBMBBM«M«aBB«B«»a«BBM««WBWW^ Umi»».»—«M-— : II ■ i l f i wlllliilllllMlMMililllllllWll^^

I PORTAS®
j^Otl Passend bij uw in-

j Vvl 1 teneur maken wij
jf ' k| van uw oude deu-_W_»_^_J| ren & kozijnen

I "nieuwe". U zultI verrast zijn over
_^^^ Ide kwaliteit, prijs
B_^_tf |en mogelijkheden.

van Wel b.v.
Hoekerweg 4 kxtu

Bunde 043-647833 -■
__^_——^—-^^—

Epilepsie?
7£t jezelfniet

buitenspel
Nederland telt ruim

90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook

bij u deel van het
leven? Praat mee.

Word lid.

INFORMATIE:
(030) 52.35.78.
Postbus 9587,

3506 GN Utrecht.
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND
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DIABETES I
IS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening dieRoy
altijd en overal met
zich meedraagt.

moet hij goed op zijn eten
letten. Een diabetesdieet
niet voor één dag, maar
voor derest van zijn leven!
Dewetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijkonderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
t.n.i DFN, AMERSFOORT
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Weg iswegweken
bij deHema.
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Aanvankelijk leek er geen vuiltje
aan de lucht, hoewel een eerste spel-
deprik (na 18 seconden!) een eerste

rige reddingspoging van doelman
Walter Londema.

De tweede helft beloofde aanvanke-
lijk een copy van de eerste periode
te worden, maar gauw bleek dat bei-
de teams hun beste krachten had-
den verbruikt. Ook het wegvallen
van de grieperige Reynierse deed
afbreuk aan het Venlose combina-
tiespel. Sporadisch waren zowel
VVV als Excelsior dicht bij de win-
nende treffer, maar gezien het ver-
toonde spelbeeld kon niemand
daarop aanspraak maken.

Doeke Hulshuizen vond dat zijn
ploeg veel te vroeg naar voren was
gegaan. „De plotselinge achterstand
maakte het dubbel moeilijk op op-
nieuw de aanval te kiezen. Boven-
dien is deze groep duidelijk toe aan
een winterstop die eigenlijk tekort

ook koud op het lijf.
De massaal opgerukte thuisclub
werd bij een counter verrast. Excel-
sior rechtervleugelspit Gaston Tau-
ment klopte de niet fitte Jos Rutten
(dijbeenblessure) in een direct
sprintduel en uit zijn voorzet kopte
Leo van Buren beheerst raak: 0-1.
Zeven minuten later was de balans
weer in evenwicht. Marcel Peters
vpnd van grote afstand een lege
doelmond voor zich na een panieke-

waarschuwing had moeten beteke-
nen. Vanaf de aftrap klopte de
sprintgevaarlijke Gaston Tauw-
ment het Venlose defensieblok,
maar zijn diagonaal schot zeilde
over de lat. VVV begon toen aan zijn
sterkste periode. Binnen kwartier
werden vier unieke kansen uitge-
speeld, maar ze werden niet verzil-
verd door Driessen, Stewart, Rutten
en Polman. De Rotterdamse ope-
ningstreffer viel de Venlonaren dan

VENLO - Hoewel VVV tot de sub-
toppers in de eerste divisie gere-
kend mag worden, hebben de Ven-
lonaren in thuisduels meer moeite
met hun tegenstanders dan de stand
op de ranglijst doetveronderstellen.
In de 10 thuisduels nam de tegen-
partij vijfmaal de openingstreffer
voor haar rekening. Tweemaal wist
VVV die achterstand om te buigen
in een overwinning, eenmaal lukte
dat niet meer (tegen Veendam) en
tweemaal werd tenauwernood een
remise bereikt. Ook in het jongste
treffen tegen Excelsior reikte VVV
niet verder dan een moeizame pun-
tendeling (1-1).

VVV loopt achter
de feiten aan

Handbalcoach volgende week al naar EC-winnaar

Van Linder aan de
slag bij Hypobank

" Een Geleen-speler neemt het doel van Heerlen Sport onder,
VUUr. Foto: PETER ROOZEN.

Franssen legt
Heerlen Sport
op pijnbank

den gevonden voor de continuïteit
van de werkzaamheden als direc-
teur, wanneer hij zijn aandacht ver-
legt naar Oostenrijk. Het NHV ziet
deze punten slechts als organisato-
rische probleempjes.

DEN HAAG - Het Nederlands
Handbal Verband (NHV) zal
technisch coördinator en
vrouwenbondscoach Ton van
Linder niets in de weg leggen
bij zijn overgang naar de Oos-
tenrijkse topclub Hypobank
Südstadt. Van Linder kan,
mits enkele plooien worden
gladgestreken, met ingangvan
4 januariin Wenen aan de slag.
Zelf heeft de coach van de
Oranje-handbalsters, die in
principe zijn tot juli lopende
contract met het NHV uit-
dient, al een akkoord bereikt.

Het NHV vindt het een erkenning
van dienskwaliteiten en een eer, dat
Van Linder is aangezocht het ko-
mende halfjaar trainer/coach te wor-
den van het Weense team, dat iden-
tiek is aan de Oostenrijkse selectie
en vooral bestaat uit genaturaliseer-
de Oostblok-speelsters. De interna-
tionaal georiënteerde club stond al
driemaal in de finale van het Europa
Cup-toernooi voor landskampioe-
nen en won de beker de laatste keer
koste van Spartak Kiev.

Er zal op korte termijn geen vervan-
ger voor Van Linder worden aange-
trokken als coach van de vrouwen-
selectie, vooral ook omdat de hand-
balsters na de WK-kwalificatie in
Denemarken een relatiefrustige tijd
tegemoet gaan. Wel zal een tweede
trainer moeten worden aangesteld
die de lijnvan Van Linder tot augus-
tus kan doortrekken. Het NHV
vindt wel dat een en ander budget-
tair neutraal moet geschieden. Van
Linder zal dus salaris moeten inle-
veren of zijn tweede werkgever in
Wenen zal over de brug moeten ko-
men.

Geleen-Heerlen Sport 0-0. Boekingen:
B. Gijsen (Geleen); M. Schreijen (Heer-
len Sport). Scheidsrechter: Veldman.
Toeschouwers: 225.

GELEEN - Geleen behaalde zon-
dag, in het inhaalduel tegen Heerlen
Sport, een belangrijk winstpunt in
de strijd tegen degradatie. Voor
Heerlen Sport betekent de teleur-
stellende remise (0-0) een gemiste
kans om zich nog in de titelstrijd te

In de zomer zal worden bekeken of
het contract met Van Linder, die
dan driejaarbij de handbalbond in
dienst is geweest en na die termijn
probleemloos terug het onderwijs
in kan, wordt verlengd. De trainer
heeft echter ook al de aanbieding
liggen bondscoach van Oostenrijk
te worden.

Het besl van de handbalbona
eist wel, dat de uitvoering van hel
jeugdplan, waarvan Van Linder dt
geestelijk vader is, niet stagneert
Ook zal een oplossing moeten wor

" Ton van Linder

Limburgia
krabbelt
overeind

Van onze medewerker
ARNO RÖMGENS

Halsteren-Limburgia 1-1 (1-1). 15. Star-
mans 0-1; 32. Defrel (strafschop) 1-1.
Scheidsrechter: Vera. Toeschouwers:
600.
Limburgia: Frolichs, Joosten 8. Tuin V.
Koetsier 7. Klein 6. Meens 6. Holland 6.
Hendriks 8, Craemers 6, Muermans 7
(80. Fijneman). Starmans 8. Totaal:
76(11).

HALSTEREN - De laatste competi-
tiewedstrijd in de tachtiger jaren le-
verde voor Limburgia een verras-
send gelijkspel (1-1) op. Een pun-
tendeling die voor de Brunssumse
formatie een stevige ruggesteun be-
tekent in de strijd tegen de degrada-
tie. Terecht verklaarde manager
Goof Janssen na afloop: „Dit geeft
de burger weer moed. Het begint
steeds beter te lopen. Limburgia zal
niet degraderen. We blijven punten
sprokkelen".

Vrij snel kwam de formatie van trai-
ner Mick Vliegen op een 0-1 voor-
sprong. Frans Starmans, met Victor
Hendriks en Hub Joosten uitblin-

"Smoke Eaters belaagt het doelvan het Belgisch nationale team. Foto: PETER ROOZEN
Vilt laat

punt liggen

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

Vierde klasse B

eredivisie
be-NEC ( 6.500) 2-2
,'RodaJC ( 4.000) 3-1
"foningen (24.900) 2-0
°VV Den Bosch ( 3.600) 3-0tWillem II ( 3.500) 2-0

( 2.500) 1-0
'FortunaSittard ( 5.000) 0-1

17 11 3 3 25 56-20
18 9 6 3 24 36-15
18 9 5 4 23 33-16S"1 18 9 5 4 23 30-21
18 8 7 3 23 28-20
18 7 9 2 23 24-20

"Sittard 18 6 8 4 20 17-17
18 7 5 6 19 24-24
18 6 6 6 18 27-34B(,n 17 5 7 5 17 26-23s618 7 3 8 17 35-37
18 6 5 7 17 27-32JF 18 7 2 9 16 20-31„ 18 4 6 8 14 22-36

"" a 18 4 5 9 13 23-30
18 3 6 9 12 23-33

*" Bosch 18 2 6 10 10 13-29
18 2 4 12 8 16-42

eerste divisie
_"gen-RBC (1.700) 2-1
'v<*n - Telstar (1.800) 2-2'*celsior (3.425) 1-1„DS-79 (1.503) 5-0
'ven - Veendam (1.100) 0-2

Sport - PEC Zwolle (2.000) 0-0
Q0 Eagles - Cambuur Leeuwarden

(1.200) 1-0
?, SVV (5.100) 2-1
*z (4.259) 1-1

18 14 13 29 40-15
19 10 6 3 26 33-18
19 8 7 4 23 30-20
17 9 3 5 21 20-19

,'n 17 9 1 7 19 25-24
"^n 19 7 5 7 19 34-32

19 6 7 6 19 26-26
18 6 6 6 18 29-24

ürL. 18 6 6 6 18 25-28*fsehap 17 5 7 5 17 25-24
"d Sport 18 6 5 7 17 30-31'0r 19 4 9 6 17 18-23

,v<*n 18 6 4 8 16 24-27
18 7 2 9 16 29-36yEagles 18 7 2 9 16 21-29
18 4 7 7 15 27-31

ï>gen 19 3 8 8 14 25-31
*olle 18 0 13 5 13 12-19

19 3 7 9 13 23-39

Ven. SVV en NAC penodekam-

£PERIODE
Eagles 2 2 0 0 4 3-0

2 110 3 5-0E^gen 2 110 3 3-2I " 1 10 0 2 2-0
1 10 0 2 2-1L 2 10 12 3-2
2 0 2 0 2 3-3
2 0 2 0 2 2-2
2 10 12 2-2> 2 0 2 0 2 1-1
10 10 11-1
10 10 11-1

:'d Sport 10 10 10-0
Teen 2 0 1112-3

2 0 1111-3
2 0 1111-3[''olie 2 0 1110-2
2 0 1111-6

"HrL. 1 0 ü 1 0 0-1

scoreverloop

IVSIE
Cfoningen 2-0 (1-0). 41. Romario 1-0
£hop); 57. Kieft 2-0. Scheidsrechter:
pn Breukelen; Gerets, Nielsen. Koot
p2e; Boerêbach. Lerby en Chovanec;
tn'Kielt en Romario.
; Sen: Lodewijks; Veenhof, Boekweg,

en Wilson; Van Dijk, Holband,
(etl en Ten Caat; Meijer en Eijkel-

ij1*- Willem II 2-0 (2-0). 23. Tempelman
fNielsen 2-0. Scheidsrechter: Van der
'te- r.
CÜe Koning; Elzinga. Rutten. Ten
L Karnebeek; Kamerling, Tempelman
kW Zwijnenberg (78. Schmidt), Niel-
.„"'kken (85. Ter Avist).
C 'I: Jansen; Veldman, Mallien. Wer-
den Dijkstra; Feskens (74. Van Gob-
jpi'sen Godee; Broeken, Loggie (46.
[r Borgt) en De Roode.

s„ Haarlem 1-0 (0-0). 73. De Wijs 1-0.
trechter: Uilenberg.
i peuwen; Gouda, Brard. Joore en Bo-
eten. Jalink. Hoekstra en Van Hin-

%" Wijs en Van de Wiel.
%*>■■ Metgod; Trustfull. Koffijberg,
tpn Tevreden; Numan. Rob Matthaei
lü staal; Bouwens (82. Van Roon), Hol-
l£** Looijer (69. Sion).
to'a8 - NEC 2-2 (1-0). 27. Van der Laan

2-0; 70. Arts 2-1; 72.
I b f-2- Scheidsrechter: Van Swieten.
Ili|*««: Stam; Purvis (57. Abbenhuis).
L; Adam en Van Oosten; Lems, Van
k*n en Danen; Van Alphen, Otto en
t;ban<49. Schellevis).

gokhuis; Wijnhoven, Aalbers. Lok

' Roelofsen, Van Wanrooy en
tJn">a (46. Vroomans); Geurts (90. Wil-
iv:i,_}rts en Janssen.RSTE DIVISIE
|j.i">een -RBC 2-1 (1-0). 23. Broeder 1-0;
KiJ? n Molenaar 1-1; 73. Oosterhuis 2-1.
Fr^ rechter: Meyer.lktJveen - Telstar 2-2 (2-2). 14. Van Duy-

* n*'0-1 (strafschop); 26. Van Duyven-
k£ 2; 43. Dijk 1-2: 45. Verbeek 2-2.
Vechter: Wegereef.
\n - DS '79 5-0 (3-0). 3. Schaap 1-0: 11.
Sj,rO; 18. De Jonge 3-0; 63. Schaap 4-0;

* naap 5-0. Scheidsrechter: Modder-
V.hQ V*n - Veendam 0-2 (0-1). 10. Hui-.yJ: 90. Hindnks 0-2. Scheidsrechter:
Cans*V* SP°rt - PEC Zwolle 0-0. Scheids-

\**ü Eagles - Cambuur 1-0 (0-0). 83.
Pc|. 0. Scheidsrechter: Lammers.
kp* * SVV 2-1 (2-0). 4. Brilhuis 1-0; 14.

Velten 2-0; 51. Van Velzen 2-1. Scheidsrech
ter: Overkleeft.
NAC - AZ 1-1 (1-01. 14. Dik 1-0; 51.Roos 1-1
Scheidsrechter: Houben.

topscorers
EREDIVISIE
1.Romario (PSV) 18; 2. Kieft (PSV) en Van
der Laan (Den Haag) 11; 4. Van den Brom
(Vitesse) en Houtman (Sparta) 10; 6. Hilgers
(Vitesse). Berghuis (Volendam) en Nielsen
(Twente) 9; 9. Van Geel (Feyenoord), Hoek-
stra (RKC). Loggie (Willem II) en Van Loen
(Roda JC) 8; 13. Fischer (AJax), Ronald de
Boer (Ajax). Otto (Den Haag), Willaarts
(Utrecht) en Steur (Volendam) 7; 18. Winter
(Ajax), Hoekman (Den Haag), Delahaye
(MVV) en Povlsen (PSV) 6.
EERSTE DIVISIE
1.Van Velzen (SVV) 20; 2. J.Molenaar (RBC)
12; 3. Velten (Heracles) 9; 4. Roos (AZ).
Schaap (Emmen), Leeuwerik (De Graaf-
schap), Van der Gijp (NAC) en Stewart
(VVV) 8; 9. Huizingh (Veendam), DeJonge,
(Emmen). Maas (Eindhoven), Kraus (Hel-
mond Sport) en Visser (Telstar) 7; 14. Hoop-
man (Cambuur). Crüden (Cambuur), Van
derLaan (SVV), Boere (VVV) en Van de Pol
(Wageningen) 6.

kaarten
Rood: Van Loen (Roda JC, duwen scheids-
rechter)
Geel: Ten Hag en Hutten (Twente), Dijkstra
(Willem II), Van Gastel (RBC), Hellinga
(Heerenveen), Van der Zwaan (Telstar),
Nijssen (VVV),.Bosch (Emmen), Wasiman
(Excelsior), Corte, Pattinama. Dams en Van
Goozen (Heracles). Cooke (SVV), Kraay en
Pascal Maas (Eindhoven). Hindriks (Veen-
dam), Van Ophuizen (AZ), Bosvelt (Go
Ahead Eagles). Flisijn (Cambuur Leeuwar-
den), Van Berge Henegouwen (MVV), Van
der Linden (BW Den Bosch), Liesdek (se).
Custers en Clayton (Fortuna Sittard),
Moore en Boogers (Utrecht). Luyten en
Snoei (Sparta), Hofman en Hanssen (Roda
JC).

buitenland
ENGELAND
Aston Villa-Manchester United 3-0
Crystal Palaca-Chelsea 2-2
Derby County-Everton 0-1
Liverpool-Sheffield Wednesday 2-1
LutonTown-Nottingham Forest 1-1
Manchester City-Norwich 1-0
Queen's Park Rangers-Coventry 1-1
Southampton-Arsenal 1-0
Tottenham Hotspur-Millwall 3-1
Wimbledon-Charlton Athletic 3-1
Liverpool-Manchester United 0-0

Stand:
Liverpool 20-38, Arsenal 19-36. Aston Villa
19-34, Norwich 19-31, Tottenham 19-31,
Southampton 19-30, Chelsea 19-28. Everton

toto/lotto
Lotto 51
Winnende getallen: 3 - 8 - 10 - 13- 22 - 41. Re-
servegetal; 37.
Cijferspel: 9 17 7 7 6.

Toto 51
Juiste kolom: 3-1-11-1-1-2-3-2-1-1-3. Toto-
gelijk 51: Winnendewedstrijden: 2-11-14-16-
-22, toegevoegde wedstrijd: 9.

Hoofdklasse C
Halsteren-Limburgia 1-1

TSC 12 9 2 1 20 21- 7
Geldrop 12 7 3 2 17 24- 9
Venray 12 6 3 3 15 24-17
Longa 12 4 6 2 14 16-12
Vlissingen 12 5 3 4 13 15-13
DESK 12 4 5 3 13 11-12
TOP 12 3 6 3 12 15-18
Halsteren 12 4 3 5 11 21-18
SV Meerssen 12 3 5 4 1117-20
Baronie 12 3 4 5 10 20-19
EHC 12 3 4 5 10 14-16
Wilhelmina 08 12 3 4 5 10 17-27
Sittard 12 1 4 7 6 8-19
Limburgia 12 1 4 7 6 9-25
Tweede periodestand:
TSC 3 3 0 0 6 5-1
Venray 3 2 10 5 6-1
Geldrop 3 2 0 14 6-2
TSC kampioen eerste periode

reserve klassen
2e klasse C
Geleen 2-Eindseß. 2 2-1

ieugdvoetbal
Eerste klasse D
PSV 2-De Graafschap 1-2

afdeling limburg
Eerste klasse A
DBSV-Maastrichtse B. 0-1
Tweede klasse E
Nijswiller 2-Epen 1-3
Tweede klasse R
Roggel 4-Bevo 3 0-5
Derde klasse J
De Leeuw 4-Lindenheuvel 5 1-1
Derde klasse R
MVCS-IVO 8 1-5
Vierde klasse Q
Geleen 5-Sanderbout4 2-3
Vierde klasse S
Geleen 6-RKBSV 6 2-2
Kluis 5-GVCG 4 5-1
Vierde klasse T
Kluis 4-Havantia 2 1-2

damesvoetbal
Eerste klasse Noord
Quick 8.-FC Steyl 5-1
Derde klasse A
SC WVV 2-Simpelveld 5-0

Inoefenpartijtje tegen Belgisch team

Indiaan topscorer
bij Smoke Eaters

als sparingpartner te fungeren. De
Geleendenaren maakten er dan ook
leuk oefenpartijtje van. Eaters der-
de doelman, Patrick den Ouden,
mocht nu eens een hele wedstrijd
opdraven. Slechts eenmaal hoefde
hij de puck uit het doel te halen. De
17-jarige Amstrdamse CIOS-stu-
dent verving Hans Baggen die van-
daag in gezelschap van Risto Mol-
len. Mike Louwers en Tommy Har-
togs met het nationale team naar
Oostenrijk vertrekt.

Van onze medewerker
LEO JASPERS

Nijswiller-Vilt 1-1 (1-0). 32. H. Gulpen
1-0; 46. J. Übaghs 1-1. Toeschouwers
150. Scheidsrechter: Wijnants. Boeking:
Scheeren (Nijswiller).
Nijswiller: E. Kaczorowski. Keulen, G
Kaczorowski, Delnoy. Riem, Hendriks.
Gulpen, J. Bergmans. Scheeren. Smeets
(78. Horbag). W Bergmans (85. Dode-
mont).
Vilt: Raeven, Smits. J. Übaghs, A. Duij-
sings. Schurgers. Meertens (65. Geur-
ten), M. Übaghs. D. Duijsings. Blom (65.
E. Übaghs), R. Übaghs. Cornips.

NIJSWILLER - Mark Cornips, nor

Lindenheuvel
onderuit

België, dat het afgelopen jaar in
eigen land promoveerde naar de
C-poule, was in feite nog te zwak om

GELEEN - De ijshockeyles die
Smoke Eaters gisteravond aan het
Belgische nationale team gaf mid-
dels een monsterzege van 19-1 (2-0,
7-0, 10-D maakte duidelijk dat het
puck- en stickspel bij de Belgen nog
in de kinderschoenen staat.

Deze week hoopt Eatersmanager
Huub Notten dat hij met de derde
buitenlanderrondkomt. „Ik heb en-
kele geweldige spelers op het oog.
Ik hoop dat een van hen voor don-
derdag ja zegt".

daarnaast zijn belangrijke inbreng
in het team van gelegenheidscoach
Huub Notten.

Derde klasse CTweede klasse A

(ADVERTENTIE)

Een heerlijk stukje hartigheid!
n héle meter verse \J
braadworst ty
van JanLinders/jgjs. VJ^Sfj,

jiuflinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Naar hartelust 'draafden' de Eaters
met Chris Brant als opperhoofd
door de verdediging van de Belgi-
sche gasten. De rasechte Indiaan
werd topscorer van het duel -met
vijf doelpunten- en demonstreerde

(ADVERTENTIE)

§§£/■%■" AUTOSPORT BROUNS B.V.
w s* Schelsberg 175, HeerlenVolkswagen Oroep. ïei 045-725507

PSV '35-Lindenheuvel 3-0
PSV '35 11 7 3 1 17 22- 8
Crescentia 11 8 1 217 26-14
Merefeldia 11 5 5 115 26-16
Lindenheuvel 11 6 3 215 18-9
Susteren 11 4 3 411 15-14
Brevendia 11 5 1 5 1126-26
Eindseß. 11 3 4 410 18-17
Megacles 11 2 5 4 9 15-18
EVV 11 3 2 6 8 12-18
Armada 11 3 1 7 7 9-23
FCOda 11 14 6 6 9-20
Swift '36 11 2 2 7 6 6-19
Tweede Periodestand:
PSV '35 3 3 0 0 6 10 -2
Crescentia 3 3 0 0 6 7-2
Merefeldia 3 2 10 5 7-3
Lindenheuvel kampioen eerste pe-
riode

Geieen-Heerlen Sport 0-0
Eijsden n 5 6 016 16- 4
MXC 11 7 2 216 26-15
RKVCL 11 7 2 216 17-11
RKVVL 11 4 5 213 18-11
Heerlen Sport 11 4 4 312 19-14
Obbicht 11 5 2 412 14-12
Chevremont 11 3 5 3 1112-10
SV Heerlen 11 2 5 4 9 8-16
Miranda 11 2 4 5 8 8-12
Geleen 11 1 5 5 7 8-16
Hopel 11 2 3 6 7 7-15
Voerendaal 11 0 5 6 5 7-24
Tweede periodestand:
MXC 3 2 10 5 8-2
RKVVL 3 12 0 4 6-3
Obbicht 3 12 0 4 5-3
RKVCL kampioen eerste periode

Van onze medewerker
JOKERSTEN

PSV '35-LINDENHEUVEL 3-0 (10) -Score: 12. 1-0 Marcel Schmits; 72. 2-0
Geert Thoolen; 85. 3-0 Marcel Schmits.
Scheidsrechter: Ramakers (Stramproy).
Toeschouwers: 400.
PSV: Hoks. Peeters. Seelen. F.Thissen,
E.Thoolen. Hendriks. Schmits, Bakkes.
Cnoops. V.Thissen, G.Thoolen (76.
V.d.Varst).
Lindenheuvel: Kempkens, Schols (73.
Elzinga). Laumen. Cremers, Geenen,
Henssen. Stevens (Van Eys), Gallit,
Eerens, Hamers. Meulebeek.

POSTERHOLT - Dankzij de bui-
tengewone vorm van keeper Rob
Hoks heeft PSV '35 de ontmoeting
tegen Lindenheuvel in een verdien-
de maar enigszins geflatteerde over-
winning (3-0) weten om te zetten. De
wedstrijd was bijzonder spannend,
maar kende voetbaltechnisch wei-
nig hoogstandjes.

Al vrij vroeg wist de thuisclub via

SV Nijswiller-Vilt 1-1

RKASV 11 7 3 1 17 15- 9
Vijlen 115 5 1 15 26- 5
Gulpen 11 6 2 314 25-20
Rapid 11 5 3 3 13 19-15
RKMVC 11 4 4 312 22-20
Vilt 11 5 2 412 20-19
SV Nijswiller 11 4 4 312 13-14
lason 11 5 1 511 15-12
Klimmama 11 3 4 4 10 10-14
Walram 11 2 2 7 6 10-22
Sportclub'2s 11 2 1 8 5 10-20
SVltteren 11 1 3 7 5 10-25
Tweede Periodestand:
Klimmania 3 2 10 5 6-3
RKASV 3 2 10 5 6-3
Gulpen 3 12 0 4 7-4
Vijlen kampioen eerste periode

Woensdag 27 december 1989 " 25

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

Limburgs dagblad"! sport

VVV-Exeelsior 1-1 (1-1) - 32. Van Bu-
ren 0-1. 39. Peters 1-1.Toeschouwers:
3.425. Scheidsrechter- Reygwart. Gele
kaart: Nijssen, Wasiman.
VVV; Roox. Nijssen, Polman. Rey-
nierse (46. Derix). Rutten. Peters.
Driessen. Verberne. Van Mierlo. Boe-
re. Stewart.
Excelsior: Londema, Leenheer, Buys,
Osenga, Dumee, E. van Buren. Van
Bremen, W. van Watturn. Taument (46.
Wasiman). L. van Buren (63. De Ro-
mijn). M. van Watturn.

duurt. Ze zijn vijfeneenhalve maand j
bijna dagelijks in de weer geweest. ;
Vooralvoor de jongere spelers is dat "een hele belasting. De krachten ra-
ken op". Excelsior-trainer Joop van 'Daele die op 4 januarieen heupope- ;"
ratie moet ondergaanen twee maan-
den non actief zal zijn complimen-
teerde zijn ploeg voor de tomeloze Jinzet: „We wisten dat de laatste linie ;
van VVV niet in snelheid uitblinkt".

scorebord

mengen. De meer getalenteerde
gasten waren echter gezien hun bij
vlagen laakbare spelopvatting blijk-
baar niet voldoende doordrongen
van deze mogelijkheid.

In de acceptabele eerste helft creër-,
de Heerlen Sport een aantal kansen
op rij, doch Fnjns en Ramaekers
slaagden er niet in de uitstekende
Geleen-keeper Jeu Feron te passe-
ren. In een zwakke tweede helft leg-
de de Geleense uitblinker Martin
Franssen in zijn eentje de Heerlen
Sport-defensie op de pijnbank.
Heerlen Sport-uitblinker Jos Crom-
bach keepte echter een foutloze par-
tij en behoedde de gasten voor een
dreigende nederlaag.

ker in de Limburgia-ploeg, strafte 'na een kwartier een Halsteren-fout !
met een lobje over doelman Defreï 'af. Diezelfde doelman Defrel teken-
de voor de gelijkmaker. Vanaf de
strafschopstip liet hij Riek Frolichs
kansloos. De penalty was overigens"
een vrij zware straf voor een sliding
van Bert Tuin ten opzichte van een
Halsteren-aanvaller. Was Limbur-
gia in het eerste bedrijf duidelijk dt-
sterkere ploeg, na rust drukte Hal-'
stèren meer. De Brunssumse defen-
sie stond echter geen doelpunt toe.

Sterker nog: Limburgia zelf kreeg
twee prima kansen op een hier-
nieuwde voorsprong: Craemers leg-
de de bal, in kansrijke positie langs
de goal, terwijl Muermans de paal
trof. Minder prettig dan de (sportie-
ve) wedstrijd verliep de thuisreis
voor de Limburgers. In de buurt
van Eindhoven kreeg de bus een de-
fect. Het leidde er toe dat de spelers
en begeleiders op kerstavond pas
tegen negenen thuis waren. „Jam-
mer", zo zei Goof Janssen. „Des te
rotter als jebedenkt dat wij herhaal-
delijk gepoogd hebben om de wed-
strijd op een andere dag te spelen.
De heren van de KNVB hadden
daar geen oren naar. Woensdag kre-
gen wij een telegram, waarin stond
dat het duel in Halsteren zondag ge-
woon door zou gaan. Ach, die be-
stuurders hebben geen gevoel voor
vprrini iHinaon"

maal Vilt's goaltjesdief nummer j
één, moet aan de vooravond van
Kerstmis met vredelievende ge-'
dachten in Nijswiller hebben roncL-
gedarteld. Hij had in zijn eentje de
uitwedstrijd in Nijswiller kunnen
beslissen maar weigerde tot drie-
maal toe Nijswiller de das om te
doen. Daardoor bleef het 1-1.

„Ik zat niet lekker in de wedstrijd e»
dan raak je die ballen ook niet zoalfc
je dat wilt", verklaarde hij zijn off-
day. Mede daardoor werden de pun-
ten in Nijswiller broederlijk ge-
deeld. Voor de beide doelpunten te-
kenden Hub Gulpen (klimmend af-
standschot dat precies in de krui-
sing paste 1-0)en Jos Übaghs (punt-
gave treffer na collectief defensief
geknoei aan Nijswiller-kant 1-1).

Marcel Schmits op een 1-0 voor-
sprong te komen. De ploeg van Jos
Klingen moest het met drie inval-
lers doen, terwijl aanLindenheuvel-
zijde ook niet over de normale basis -kon worden beschikt. Op het zeej
goed bespeelbare veld bleefPSV in
de eerste helft de meest aanvallende
ploeg, maar tot scoren kwam het
aanvalstrio Hennri Cnoops, Geert
Thoolen en Vincent Thissen niet
meer.

In de tweede helft werden de ba-
kens verzet. Lindenheuvel zette dé
thuisclub onder druk, maar eens te-
meer bleek Hoks uit het goede hout
gesneden. Kopballen en schoten ■van Patrik Eerens, Pascal Hamers
en Richard Meulebroek waren een j
veilige prooi. In de 72ste minuut be- "gon Geert Thoolen vanaf de mid-
denlijn een solo-actie. Zijn laatste ;
tik tegen de bal betekende 2-0. Bij ■deze actie raakte hij geblesseerd en
van de verzorger van PSV hoorde "
hij, dat de stand 2-0 was geworden. !
Hoewel PSV nog enkele malen in de ;
verdrukking kwam werd het toch "
nog 3-0 door een gave treffer van '.
wederom Marcel Schmnits.
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. on-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade, tel. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 04490-12718.

W. Dabekaussen B.V.
043-632510. Levert torsie-assen en
aanh.wagenonderd. voorzelfb. + rep.
Gunst. Driizen. Punterw 7 M'tncht.

Antiekhandel Simons
Grote keuze in Franse en Engelse ant.
meubels! Do. koopavond. Dorpstr. 45
Nuth, t.o. kerk, 045-243437.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2, dealer
Jveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal. 045-752888.

Autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanjel. 148, Hoensbroek. 045-
-214171. Gratis bij APK-keuring: CO.
+ koplampen afstellen en voorkeuring.

Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.

Assurantiekantoor Limburg
voor een juist advies m.b.t. uw finan-
ciële zaken. Akerstr. 69, Heerlen, tel.
045-715680.

Autom. nieuw/gebruikt v. Kessel
Oude Heerlenerweg 12-Sittard, 04490-
-17548 " Windraak2Bc, Sittard, 04490-
-15280 * Veeweg 7A. Schinnen, 04493-
-2173.

Autobanden Bremen B.V.
Automaterialen, APK-keuringen, ac-
cu's, uitlaten. Kampstraat 59, Land-
graaf. Tel. 045-311784.

Autobedrijf Rob v. Emmerik
Voltastr. 2, Schaesberg, tel. 045-
-317593. Meer dan tien jaar service met
een grote S. Alle onderhoud En APK.
Bij Donny kijken is kopen!
Voor bedrijfsauto's in alle typen en
prijskl. uw speciaal adres: Donny Klas-
sen b.v. Meerssenerweg 219 Maas-
tricht. 043-635222 of 043-634915.

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

Alle autolak in spuitbus
Carshop/automaterialen. Pieterstraat
6, Landgraaf, tel. 045-326148. Dag.
geopend.
Limburgse Accu Centrale
Radiateur nw. +rep.+laswerk. Accu's-

' "frCil.koprevisie-kkentekenplaten.
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700.
Van Wijnsberge Autotechniek
Voor al uw automat. en gereedsch. Maas-
tricht. Bloemenw. 65. 254525. E. Jasparstr.. 28. 432100. Meerssen. St. Josephstr 24.
643113. Gulpen. Rijksw. 35 04450^2266.
Sittard v. Ostadestr 4A. 04490-25353. Beek.
Hoolstr. 4. 04490-78600.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag. erk. motor en autorijschool.
Ook tevens voor uw automaat en
vrachtw.opl. Al meer dan 25 jr. uw ver-
trouwd adres. Sparstr. 7 Hrl. 213735.
Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel 045-751718.

Sjaak Huisman 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo-
meerd.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend, tel. 045-415601, 27
jaar een begrip. J. v. Maerlantstr. 21,
6416 TV Heerlen.

Gerda v. Wersch tel. 045-443638
St.-Nicolaasstr. 15, Simpelveld. Rijks-
gediplomeerd, sinds 25 jaar aan de
top.

Verkeersschool Leo Cremers
ANWB-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. Opl. alle chauff.dipl.
Reew. 139 Landgraaf. 319474-312558.

Autorijschool Essers
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens
motor-en vrachtw.opleiding. Mentenlaan
6 Landgraaf. 045-312736.

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoens-
broek, tel. 045-215450 Focwa-lid.

Autoschade Hub v. Well
Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek.
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge-
voerd met Focwa-garantiebewijs.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, pers.busjes, be-
stelauto's en zelfverhuizers. Schelsberg
45, Heerlen, 045-725666.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr 60 Heerlen. 045-412641.

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prij-
zen Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269.

Stratenmakersbedr. Nico Gerards
Voor al uw bestratingswerkzaamheden
en vakmanschap. Vrijblijvend prijsop-
gave en advies. Tel. 045-313956.

Oprit en erfverharding
Gratis prijsopgave. P. Zweiphennig
stratenmakersbedrijf. Tel. 04492-
-5316. b.g.g. 04493-1038.

Sturmans. Tel. 045-423699
Opritten en terrassen in klinkers of sier-
bestr. Ook tuinaanleg. Vrijbl. prijsopg.
Seghemanstr. 1 Kerkrade.

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton.
Adres: Industriesterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-414151.

Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045-
-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Piek Opleidingen Heerlen
Praktijkgerichte avondopleidingen:
* Basis elektronika * Micro elektronika
* Industrieel besturingstechnieken
* P.L.C.-technieken * Computer intro-
duktie en MS-DOS. Tel.: 045-712281.
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Dakservice H. Arndts
* Inspektierapporten/adviezen * on-
derhoudskontrakten * vernieuwen/re-
pareren v. daken, dakgoten, schoor-
stenen * isolatie. Desgewenst met
bouwfysische .berekeningen. Hou-
werstr. 8, Hoensbroek. 045-219615.
H.J. Crombach b.v.
Techn. isolaties + dakbedekkingen van
Besouw, pvc kunstst. dakbedekk. Col-
mont 100, Übachsberg, tel. 751818.

Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen
Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC
dakgootbekl. en schoorsteenvegen.
Smedestr. 6 Kerkrade. 045-454729.
Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Uitv. bit. dakwerk, shingles en dakter-
rassen. Verk. dakrollen, isol. en dakte-
gels. Indus.terr. Strijthagen, Ampè-
restr. 5. Tel. 045-314218.
Schins dakdekkers/loodg.bedr.
Palenbergstr. 8, Heerlen, tel. 045-
-723174. Alle soorten dakw., san. en
erkend water- en gastechn. install.

H. Dreessen dakbedekkingsbedr.
Eerste klas dakwerk, mcl. Pirelli, 10 jr.
schr. gar. Lambertusstr. 29 Bruns-
sum. Tel. 045-253532.

Boumans Brunssum
Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en
schaven op maat. Losse verk. ijzerw.
enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen.
Ing. Kruisbergstr. 96. 045-252688.

Drukkerij Greven B.V.
Vooral uw handels-, reklame-enfam-
drukw. Drukk. Greven bv. 045-
-327158. Vogelzankweg 244 Landgraaf.

Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle fam.-, handels- -en
verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg
43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC
Heerlen. Tel 045-213105.
Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel.
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Foto Jeanny. Tel. 045-713668
Meer dan honderd jaar ervaring. Léon
v. Geffen vakfotografie. Repprtage's,
bednjfsrep., reclame, portret, model-
fotografie. Or. Nassaustr. 17. Heerlen.

Bosman Sittard 04490-15852*
Handelsstr. 32. Leveringen van zand,
grind, teelaarde, tegels, klinkers, biel-
zen enz. Ook zaterd. geopend.

Daemen's Houtwarenfabriek
Natuurgedroogd eiken, beuken, essen,
olmen enz. Goedk. stookh. Hout-
draaiw. en rooien v. bomen. Te k.
gevr. populieren. Mingersborgw. 7.
Voerendaal. 045-751253, fax 045-
-753754.

Haas B.V. installatiebedrijf
Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel
045-313786. Cv. gas, water, sanitair,
hogedruk rioolreiniging.

Aldorado / Big Boss
Keukens+sanitair- bouwmarkt. Indus-
triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX
Hoensbroek.
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Tomzon Keukens Sanitair
Ook uw adres voor Svedex kasten. Hol-
dwarsweg 69 Geleen. 04490-42516.
Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889.

Goergen BV 04490-31367-31463
Keukens, san., tegels, cv, kastenw.,
compl. install. door eigen pers. Vakk.
verz.. Nijverheidsw. 17-18 Stem.

Van BalkomKeller-keukens
Al meer dan 50 jr. herkenbare kwaliteit.
Vrg.vrijbl. een offerte aan uw Keiler-
specialist, Holzstr. 36 Kerkrade. Tel.
045-461127.

Keukenfabriek Brouns Heijnen
Wij maken uw keuken en kasten geheel
op maat en eigen ontw. Ook voor reno-
vatie. Vraag geh. vrijbl. offerte. Tel.
045-455633, b.g.g. 750283.

KEHO Keukens. Tel. 045-410669
Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De
zaak die alles in de hand heeft. Maat-
werk. Waar de klant nog koning is.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR Hoens-
broek. Tel. 045-213027. Levering 'Bosch inbouwapparatuur.

Vossen Keukens. Lid ANVK
3 jaarvoll. garantie en service. Glaspa-
leis, Kerkplein 45, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.

R en J Keukens 045-242602
Kwaliteitskeukens voor normale prij-
zen. Tevens alle inbouwapparatuur.
Stationsstraat 294 Nuth.

De Gaas BV tel. 045-442726
Bezoek vrijbl. onze showroom met uit-
sl. in eigen fabriek op maat gefabr. ko-
zijnen. Bocholtzerw. 14, Simpelveld.

Jo Kreutz
Speciaalzaak in HiFi, KTV, Video. Het
vertr. adres voor al uw reparaties.
Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., noolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel 045-713265.
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AVAK lonisers 045-727277
Verlossen snel en betrouwbaar van
schadelijk vervuilde lucht, in huis, kan-
toor of bedrijfspand. AVAK. H.O. Hrl.

Leenaers b.v. Lid NVM
Onroerend goedmakelaardij 0.a.: aan-
en verk., bemidd., ass. en taxaties.
Ptr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237.

Roebroek Makelaardij
Bemiddelling aan-/verkoop, huur en
verhuur - taxatie - hypotheken. Paral-
lelweg-Z. 15, HUlsßerg. 04405-1707.
Pickée Makelaardij bv. Lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-
potheken en taxaties van uw onr. goed
Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045-
-326767.
Lenders Onroerend Goed
Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij,
taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken. Sta-
tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234.

Manege Galop
Rijlessen in groepsverb. en mdiv. on-
der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S.
Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872.

Kaelen Machines 04450-3573
Verkoop - verhuur - service van Wolf
motormaaiers, Stihl bosmaaiers, heg-
gescharen, AS allesmaaiers, Ferrari
tuinfrezen, Karcher HD reinigers, pom-
pen, etc. Rijksweg 44 Gulpen.

Naaimachinehandel H. Wijnen
Geleen, Rijksw.-Z. 112. 04490-
-468076. Sittard, Rijksw.-N. 3. 04490-
-23336. M'tricht, Stationsstr. 43, 043-
-216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna,
Toyota. Ook industriemach. Rep. alle
merken binnen 24 u.

Veldman naai- en breimachineh.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
04490-46480. Anker, Bernina, Husq-
varna, Lewenstein. Rep. alle merken,
geen voorrijkosten. Roermond,

■ Neerstr. 62, 04750-31012.

Pegasus Parket Geleen
De vloer met karakter.
Specialist in eiken planken, geborsteld.
Dealer Starkett formica vloeren.
Rijksweg-Zuid 233, tel. 04490-46675.

Kurkcehtrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open v.a. 13.00 uur * za.
v.a. 9.30 uur.

Boosten Parket Hoensbroek
Alle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten-
raedtstr. 45 Hoensbr. 045-214395.

Bruis Partyservice 045-311956
Als het echt verzorgd moet zijn, 0.a.:
hors d'oeuvres, koude buff., Bourg.
ham etc. Zowel zakel. als privé. Tevens
verh. v. alle partygoods, taps, etc.

Firma Laven en Zoon
Wij verzorgen voor al uw feesten of re-

I cepties een piano of vleugel. Dr.
Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054.

Klein en Zn. Verhuur Sittard
Tafels, stoelen, snelkoelers, pors.,
glaswerk enz. Heineken thuistap. H.
Luytenstr. 38. Tel. 04490-18655.

LE TRAITEUR partyservice
Voor de compl. verz. op lokatie. Luxe
ontbijt., lunch., diners, buffet. 04406-
-14433. Passage 1-3 Valkenburg.

Catering Service
Restaurateur/traiteur Latten b.v. Thuis
en uit serveren al 25 jaar. Munsterge-
leen. 04490-15841.

M.T.S. Reizen 045-271560
Specialist in Amerika/Canada Reizen.
Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00-
-17.30 u.; za. van 11.00-14.00 u.

Süestra Susteren
Tel. 04499-1379. Fietsen op maat. Ook
aangepaste fietsen. Hoofddealer van
alle topmerken.

Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen, tel.'
04405-3422. Evt. accessoires + repa-
ratie.

Nijs van Bijnen brommers-rijwielen
Gazelle * Raleigh « Batavus * Sparta *
Giant * Peugeot * Vespa * Puch *Honda. Kerkraderweg 21-25, Heerlen-
Molenberg. 045-415292.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
ontst. uw riool en afvoer met de mo- .
dernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

Babit BV Rioleringswerken
* Rioolontstoppingen * rioolaanleg en
vernieuwingen * riool tv-inspektie. Tel.
045-463892. Dag en nacht.

Laumen rolluiken-zonwering
Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties, jalouzieen,
markiezen en roll. in alu., staal + pvc.
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

J. Jussen Schildersbedrijf
Voor al uw vakbekw. behang- en schil-
derswerkzaamh. Voor binnen en bui-
ten. Tel. 045-210020. Ook voor part.

Math. Linssen. Tel. 045-241587
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw.
Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-,
water-install. Erk. schoorst.vegersbedr.

Sporthuis Bakkers 04493-1604
Ger de Vlieger, Stationsstr. 9 Schin-
nen. Bekers * medailles * vaantjes *relatiegesch. * computergraveerinr.
No 1 in keuze, kwaliteit en service.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk,
velgen, chassis etc. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdichting, voegw.,
vochtwering. 10 jr. schrift, garantie.

Hoonhout Tandtechniek
voor alle kunstgebittenreparaties. Klaar
terwijl u wacht. Akerstr.-Nrd. 328,
Hoensbroek, tel. 045-228211.

Pickée Makelaardij bv. Lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-
potheken en taxaties van uw onr. goed.
Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045-
-326767. , »

Taxatatiekantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop öj
ties, bemiddeling bij hypotheken *tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234
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Van Loon. Tel. 04490-54551
Timmerbedrijf te Beek voor al uw v»
komende timmerwerkzaamheden A
trappen, kozijnen, dakkap. e.d.

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Le#
thermoclear. Hofdwarsweg 7 Ge^
Tel.: 04490-53865.

Harreman Verhuizingen
Gespee. internat, erkend verhit
Event. opslagruimte. De Koumen'
6433 KD Hoensbroek, 045-21834^

Moberts Verhuizingen B.V.
Internationaal verhuis- en transpo^
drijf, kantoor- en projektverhuizj'
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-725»'

Veloha-Habets. Tel. 045-42375 J
Centr. verwarming onderhoubsdien5.
Tevens uw adres voor energiezuij"
ketels. Vraag vrijblijvend offerte. Pi"
straat 5 Terwinselen.

Danny's Videotheek
Annastraat 37, Geleen, tel. 04*9
45755.

Videotheek The Champ
Ganzeweide 155 Heerlerheide, Ma*
Hoensbroek, Kennedylaan 80 Bru
sum Noord, Langeberglaan 1 Bruj
sum-Langeberg, Kerkraderweg

_
Molenberg-Heerlen, Maria Gorettip'^
Bl'heide-Kerkrade. Nassaustraat
Roermond.

Tegelstudio BK '87
Kerkstraat 125 Cadier en Keer. L
04407-2781. Ontwerp voor saniid
Bezoek op afspraak kan ook.

Sportprijzencentrum Heerlen J
Bekers * trofeeën * medailles. #
drukkerij, offset, graveerinr. Geleen
53 Heerlen. Tel. 045-713379.

Zonweringsbedrijf Salemink
Voor al uw zonweringsprobl. nej>_
wij een oplossing. Belvauer 44 r*

wenhagen. 045-314132.

Jago Zonweringen 045-414270^
Rolluiken en markiezen. Nieuw: p
stof raam met dubb. glas en
Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH»llllllll
Wenst u informatie
over adverteren op

deze pagina?
Bel: 045-739380
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hadden zich in Hoogvliet gemeld
om Tuur aan het werk te zien. De
lichtvoetige vedergewicht, tot
plaatselijk en landelijk idool uit-
geroepen na zijn vertederende
optreden bij de Olympische Spe-
len in Seoul, had zich zijn terug-

JOOGVLIET - De terugkeer
*n de verloren zoon heeft Hoog-
let zaterdagavond welgeteld
lf'e minuten beziggehouden. De
#rste stoot van de nog ongesla-
f«i vedergewicht Regilio Tuur
f zijn voormalige woonplaats
I?rmde, na 28 seconden, de inlei-
Pg voor een snel einde van zijn
rvende profpartij.

linker wenkbrauw van zijn
Fitse tegenstander Karl Taylor
fheurde open. De ringarts liet
fBrit nog 152 tellen doorlopen,

achtte voortzetting na de
kfste ronde onverantwoord. On-lev'eer 1500 boksliefhebbers

ter overheerste het gevoel van
een kater. Voor de Brit Taylor
moet de ambiance onwerkelijk
zijn overgekomen. Nauwelijks in
de ring werd een rechtse hoek de
nummer 47 van de Britse rang-
lijst fataal.

Tuur maakt korte
metten met opponent

Karl Taylorna drie inminuten knock on in Hoogvliet

keer ook anders voorgesteld.
De opkomst van de in het blauw
gestoken vechtmachine beloof-
de veel. De onder een te veel te
groot uitgevallen puntmunts
weggedoken Tuur werd als een
held begroet. Enkele minuten la-

Na een inspectie van de ringarts
werd het duel voortgezet. Nog
geen minuut later ging Taylor,
als beroepsbokser nog nooit k.o.
gegaan, neer op een nieuwecom-
binatie. De gong haalde hij, maar
daarbleef het bij. Tuur zette voor
de fotografen nog enkele ge-
vechtshoudingen neer, de licht-
voetige danspasjes waren echter
niet meer nodig.

(Roermond! op zoek naar de lei-
ders. Salentijn lkiet later Van
Zantvoort achter en had bij het
ingaan van de vijfde ronde nog
slechts tien meterachterstand op
het leidende duo. De aansluiting
kwam evenwel niet tot stand en
in de slotfase liet daarna de sterk
lopende Leenaers zijn medegezel

BEEGDEN - In de kerstcross
van Beegden over 9,6 km. had-
den Hans Leenaers, de latere
winnaar uit Hom en Marco Ak-
kermans uit Wessem zich in de
derde ronde losgemaakt van een
vijftal achtervolgers. Uit de ach-
tervolgende groep gingen Henk
van Zantvoort en Cor Salentijn

BC Victoria
verliest weer

" Tijdens de 28-ste
AVON-kerstcross op
de Heerlerheide kon-
den de atleten zich
onder uitstekende"
omstandigheden
meten.

Foto:
MARCEL VAN HOORN

Van onze medewerker MICHEL FRANSSEN

'ERLEN - Unitasatleet Roger Jaspers had een rustige twee-
kerstdag. De Maastrichtenaar controleerde de 28-ste kerst-
*s van AVON vanaf het begin en finishte na tien kilometer
*1.14 minuten voorsprong op Kimbriaan Robert Smits. Het

parcours van het land, de Heerlerheide bij W Hek-
">erg, moest drie keer worden afgelegd. De eerste klim was
eftkele honderden meters na de start, zodat de schifting di-

* tot stand kwam.

Van onze medewerker
PIERRE SWERTSZ

HOENSBROEK - In de eredivisie
badminton moest BC Victoria
Hoensbroek het afgelopen weekein-
de aantreden tegen het Haagse
Drop-Shot. Victoria, dat onderaan
staat, probeerde in deze wedstrijd
de faalangst van zich af te gooien.
Dat lukte, want bijna elke Victo-
riaan speelde vrijer en beter dan af-
gelopen weken. De nederlaag was
echter onafwendbaar, met tien te-
gen een ging het duel in de residen-
tie verloren.
Hunner up Drop-Shot, met natio-
naal kampioene Monique Höog-
land.moest alle zeilen bijzetten om
de Hoensbroekenaren op afstand te
houden. In de herenenkelspelen
toonde derde heer Dion Polman zijn
kracht door Mesker een beslissende
derde set af te dwingen. Marga No-
termans en Renate Nolten, ingeval-
len voor Nicole van der Jagt, speel-
den verdienstelijk tegen respectie-
velijk Monique Hoogland en Jea-
nette Coemaet-van Driel. In de dub-
belspelen verbaasden Roger Da-
moiseaux en Maurice Breuer vriend
en vijand door zonder blikken of
blozen het Haagse koppel Mesker-
Wanrooy met 15-5 en 15-9 terug te
wijzen. Voor de jeugdige Victoria-
nen was dit de eerste partijwinst in
de eredivisie.

(ADVERTENTIE)

Persoonlijke Lening?
Snel en goedkoop bij

deRabobank
Als u geld wilt lenen voor een auto, meubels of een
verbouwing, weet u bij de Rabobank snel hoeveel
u kunt lenen en wat dat per maand kost. En de
Rabobank is bovendien een stuk voordeliger dan
veel andere financiers. Dit levert al gauw een
voordeel op van vele honderden guldens per jaar.
Vergelijk deRabobank-tarieven voor Persoonlijke
Lening met de wettelijke maximum-tarieven. In de
tabel hieronder ziet u in één oogopslag hoeveel
voordeliger u uit bent bij deRabobank.

Persoonlijke Leningen van ’ 1.000- tot ’ 50.000-
Rabobank wettelijk maximum

netto in loop- maand- effektieve I maand- effektieve uw
handen tijd termijn rente/jr*. ! termijn rente/jr*. voordeel
8.000- 48 mnd 214,68 73,8% 228.53 17,7% 664-

-10.000- 60 mnd 223,97 13,0% 242,90 17,2% 1.135-
-25.00- 160 mnd | 559J_94__[13,0% 1583.78 | 15,1% 1.430-
-* tariefivijzigingen voorbehouden

Wilt u een lening? Maak dan nu een afspraak.

Rabobank Q
Meer bank voor je geld ')

P^oor de lange afdaling naar het
Dalterrein moest hij Jaspers
I laten gaan. Terwijl Jaspers
P^r inspanning steeds verder
Fep van de concurrentie, moest
Noren in de slotfasetol betalen
f zijn overmoed. Hij werd niet
R door Robert Smits, maar ook
|r clubgenoot Roger Klingestijn

Veel atleten meldden zich op het
laatste moment af wegens griep. Bij
de dames was dat goed te merken.
Rita Delnoye was een van degenen
die door het virus in bed werden ge-
houden. Uiteindelijk trok de loop
van 3300 meter vier deelneemsters,
waaronder A-juniore Vivian Ruy-
ters. De veelbelovende Unitasatlete
werd net als de organisatie verrast
door de volslagen onbekende Mar-
greet Verhoef van Phoenix Utrecht.
Deze kwam na dezware openingsfa-
se sneller op adem dan Ruyters.

pi steeple-atleet Paul Hagedo-, durfde de handschoea tegen
op te nemen. Om

*|en namen Jaspers en Hagedo-
'ekop in die beginfase. Na twee
gieter wreekte zich bij Hagedo-
et zware werk in zijn bakkerij.

gepasseerd. Deze boekte een van
zijn beste resultaten sinds hij senior
werd.

Topbaclmintojeugd
naar Hoensbroek

HOENSBROEK - Morgen en
vrijdag organiseert BC Victoria
haar 13e internationale jeugd-up-
graded toernooi in de leef-
tijdsklasse van jeugd 1 tot en metjeugd 4 met deelname van top-
spelers uit Denemarken, Duits-
land en België. De voorronden
worden morgen verspeeld in
twee sporthallen, t.w. sporthal
Kaldenborn van 9.00-19.00 uur
voor de klasse van 14- en 16-jari-
genen sporthalDe Deyl van 9.00-
-21.00 uur voor de klasse van 12-
-en 18-jarigen. De halve finales en
finales worden vrijdag vanaf 9.00
uur verspeeld in sporthal De
Deyl te Hoensbroek.

Kenyanen tonen vorm

Piantanida aan
beterende hand

deren (Un.) 34.51; 9. J. Hoven (AVON) 34.58;
10. J. Hoven (AVON) 35.13; 40+: 1. M.
Smeets (Kim.) 36.49; 2. J. Stevens (Pos-
thoorn) 38.13; 3. M. Simons (AVON) 38.22;
JA 6600 ra: 1. T. Wehrung (Un.) 23.07; 2. B.
Raymakers (V'waard) 23.11; 3. P. Driessen
(AVON) 23.45;Dames 3300 m: 1. M. Verhoef
(Phoenix) 11.18; 2. V. Ruyters (Un.) 11.30; 3.
E. Bouman (CiOa Nym.) 11.58; 4. D. Kicken
(Mergelland) 12.27; MA: 1. I. Stevens
(AVON) 12.21; JB: 1. M. van Dijk (Vwïd)
10.20;2. N. KeÜSers (Weert) 10.35;3. R. Koch
(AVON) 10.55; MB 1900 ra: 1. E. Kramer
(Mergell.) 12.02; 2. D. Vrijens (Kim.) 12.03; 3.
S. Lazeroms (V'wrd) 13.08; JC: 1. C. Smeets
(Achilles—Top) 9.44; MC 1000 m: 1. J. van
Gorp (PSV) 3.33; JD: 1.C. Kramer (Mergell.)
3.35; MD: 1. T. Baartman (Caesar) 3.55;
JPAB: 1.R. Pierik (Ach. Top)4.25; MPAB: 1.
G. Kramer (Mergell.) 4.05; JPC: 1. A. Wis-
sing (Caesar) 4.30; MPC: 1. M. Mccx (Belg.)
4.52.

Uitslagen 28ste kerstcross AVON: Heren
10.000 m: 1. R. Jaspers (Unitas) 32.30; 2. R.
Smits (Kimbria) 33.44; 3. R. Klingestijn
(Un.) 33.50; 4. P. Hagedoren (Un.) 34.00; 5. H.
Driessen (Kim.) 34.13; 6. M. Visschers (Un.)
34.25; 7. W. Goessens (Un.) 34.31; 8. A. Die-

Van onze biljartmedewerker
ROERMOND - In de ereklasse van
de Nederlandse Golfbiljart Bond
schudt koploper Maasgolf uit Wes-
sem de ene concurrent na de andere
van zich af. Na eerst SNA met 4-2 te
hebben verslagen werd in Heerlen
met 2-4 gewonnen van het op de
derde plaats staande De Pint.
Voor de winst van de leiders zorg-

den Wiehert Drenth, Rob Steffanie,
Math. van Veldhoven en Peter Rou-
men. Brand Taveerne uit Sittard
klopte plaatsgenoot Pappegey mét
4-2 en nam de derde plaats van De
Pint over. SNA bleef tweede door
met 4-2 van Biej Aolders uit Echt te
winnen. Bergeroder Balke, dat bij
de top van het klassement hoort
kwam tegen Kloth niet verder dan
3-3. BYE kon bij Maasvallei niet
voor een verrassing zorgen. De spe-
lers uit Nederweert-Eind verloren
met 4-2. Het duel tussen de laagst
geplaatste zestallen Hollandia en 't
Krietje eindigde in een 3-3 remise.

De Pint mindere
van Maasgolf NAIROBI - De atleten uit Kenya

hebben zaterdag in Nairobi goede
vorm getoond. Ondanks het ontbre-
ken van een aantal vedetten, wer-
den tijdens de selectiewedstrijden
voor de Gemenebest Spelen uitste-
kende prestaties geleverd.

Vooral de resultaten op de sprint
waren goed. Kennedy Ondiek won
zowel de honderd als 200 meter in
respectievelijk 10,0 en 20,1. De laat-
ste tijd was zelfs een verbetering
van het Afrikaans record, dat met
20,31 op naam staat van de Nige-
riaan Chidi Imoh. Ondieks prestatie
zal echter niet worden erkend, om-

dat de windmeter en de electroni-
sche tijdwaarneming ontbraken.
Alle tijden in het Nyayo-stadion
werden met de hand geklokt.

Twee Kenyanen die tijdens de
Olympische Spelen van Seoul goud
wonnen, leden een nederlaag. Ju-
lius Kariuki, in Zuidkorea de beste
over 3000 meter steeple chase, gaf
flink toe op Joshua Kipkembói en
Gideon Chirchir. Winnaar Kipkem-
boi liet de matige tijd van 8.37,8 no-
teren. John Ngugi, in Seoul winnaar
op de 5000 meter, werd nu slechts
vijfde in een tijd ver boven de veer-
tien minuten: 14.09,0.

sport in cijfers

Veldrit Overijse voor Hautekeete
OVERIJSE - Danny de Bic, die za-
terdag in Mol zijn achtste overwin-
ning van het seizoen boekte, reed
samen met landgenoot Hautekeete
vanafhet begin weer erg sterk in de
Superprestig-veldrit in Overijse.
Laatstgenoemde kon de sterke De
Bic echter verrassend kloppen. Der-
"de werd Nederlander Baars, ge-
volgd door Van Bakel, Van derLey
en deTsjech Hric. Zevende werd de
Zwitser Beat Breu.
In de beginfase van de wedstrijd
over tien ronden zag het er zeer
somber uit voor de Nederlanders.
Martin Hendriks, Frank van Bakel

en Henk Baars ploeterden ergens in
de achterhoede achter de amateurs
De Vos, Kuyper en Van der Ley.
Baars en Van Bakel vochten verbe-
ten en met succes terug. Hendriks
liet het hoofd hangen en bleef bui-
ten de punten.Terwijl Baars ver-
woede pogingen ondernam de lei-
ders te bereiken, moest Breu in de
zevende ronde De Bic en Hautekee-
te laten gaan. Bij het ingaan van de
laatste twee en een halve kilometer
moest ook De Bic capituleren voor
Hautekeete, die met negen secon-
den voorsprong al honderd meter
voor de finish kon juichen.

BERGAMO - De Italiaanse skiër
Giorgio Piantanida, die vorig week-
einde ernstig gewond raakte bij de.
wereldbeker-afdaling in Val Garde-
na, heeft zaterdag de afdeling inten-
sive care van het ziekenhuis in Bol-
zano verlaten. Volgens de doktoren
is de patiënt aan de beterende hand
en kon hij worden overgebracht
naar een hospitaal in Bergamo voor
verdere behandeling door longspe-
cialisten.

Piantanida kwam door een ver-
keerd getimede sprong met een
snelheid van ruim honderd kilome-
ter per uur ten val. Hartmassage op
de piste redde zijn leven. De onge-
lukkige skiër, één van de vele
slachtoffers dit seizoen, liep hoofd-
verwondingen, een gebroken
schouder en drie gebroken ribben
op. De 22-jarige skiër werd maan-
dag op de afdeling intensive care
opgenomen, nadat hij ademhalings-
moeilijkheden had gekregen. Er
moest een dram worden aange-
bracht om vocht uit de borstkas te
verwijderen.

Verrassende zege van Viviane Ruyters

Roger Jaspers controleert
kerstcross

BASKETBAL
Haarlem. Basketbal Week, eerste dag
Groep A: Den Helder (Ned) - Hapoel Tel
Aviv (lsr) 96-71 (50-37). Toeschouwers:
2000. Scores Den Helder: Van Rootse-
laar 4. De Waard 26. Franke 6. Te Velde
13. Wingard 8. Van Dinten 8. Jones 13.
Lagrand 4. Cooper 14: Hapoel: Lassof 6,
Neverson 13. Amsalem 13. Bennett 1.
Williams 17. Steppe 21.

1.30, 14. Camrda (Tsj) 1.32. 15 Moonen
(Bel) 137.Stand na zeven wedstrijden: 1.
De Bic 91 punten, 2. De Blauwer en
Baars 67. 4. Hautekeete 61.5.Kools 48. 6.
Hendriks (Ned) en Van Bakel 41. 8. Ho-
negger 39. 9. De Roose 33. 10. Hnc en
Van Luchem (Bel) 32. 12. Fnschknecht
(Zwi) 28. 13. Simunek (Tsj) en Thiele-
mans 27, 15. Djernis (Den) en Breu 24.
Mol-Millegem (België), veldrit profs-
/amateurs: 1. Danny de Bic (Bel). 2. Van
Dyck (Bel) 0.35. 3. Reinier Groenendaal
(Ned) 0.40. 4. Baars (Ned). 5. Van Bakel
(Ned), 6. Kools (Ned). 7. Moonen (Bel). 8.
De Brauwer (Bel). 9. Pauwels (Bel). 10.
Rudy de Bic (Bel).

Drunen, 1. Richard Groenendaal (St.Mi-
chielsgestel), 2. Guyt (Den Haag) op
1.30, 3. Vierhouten (Ermelo) op 1.50. 4.
Burgers (Moergestel) op 2.10. 5. Van
Doorn (St.Michielsgestel) op 2.15. Soest-
duinen. kerstcross profs en amateurs: 1.
Baars (Diessen) 1.07.40. 2. Van Bakel
(Deurne) op 0.02. 3. Kools (Baarle-Nas-
sau) 0.09. 4. Hendriks (Assen) 0.20. 5.
Rein Groenendaal (Sint Michielsgestel)
0.25. 6. Nagengast (Hoogeveen) 2.10. 7.
Guyt (Den Haag) 2.33. 8. Hnc (Tsj) 2.40,
9. Simunek (Tsj) 2 45. 10. Liboton (Bel)
3.15.

Reusel. nationale veldrit: 1.Kuyper (Til-
burg). 2. Frank Groenendaal (Eerde) op
0.20, 3. Der Kinderen (Schijndel) 0.55. 4.
Van Korven (Diessen) 1.10. 5. Van
Doorn (St. Michielsgestel).

men) 19.38. 3. Svbon (Sperwers) 20.02. 4.
Slik (Sperwers) 20.52. 5. Bethlehem (AC
Coevorden) 21.07. 6 Drent (AC Coevor-
den) 21.08. Vrouwen: 1. Veldhuis (Sper-
wers) 23.04. 2. Schutte (Sperwers) 29.29.
Rhoon. 15 kilometer: 1. Vermeule (Dy-
namo '70 Middelburg) 44.31. 2. Van
Vlaanderen (Hellas Utrecht) 44.33. 3. De
Maat (Fortuna Vlaardingen) 45.35. 4.
Pragt (VLTC Den Haag) 45 51. 5. Punt
(AVR Rotterdam) 46.21. 6. Hazeleger
(HRR Den Haag) 46.28. Vrouwen: Kiev
weg (Sparta Den Haag) 52.17. 2. Vis
(Olympia '70 Naaldwijk) 52.39. 3. Van de
Werf (Olympia '48 Den Haag) 56.11.

Linschoten. halve marathon: 1. Stigter
(AAV'36, Alphen aan den Rijn) 1.07.36,
2. Hassink (Hellas Utrecht) 1.08.59, 3.
Kuys (AV Castricum) 1.09.40. 4. De Bree
(Hellas) 1.10.52. 5. Lazet (Hellas) 1.11.00.
6. Van Egmond (Hellas) 1.11.06. Vrou-
wen: 1. Kawiorska (Pol) 1.16.15. 2. Van
der Plas (NSL. Noordwijkerhout)
1.24.05, 3. Verdonk (Maarssen) 1.25.00. 5
km: 1. Druppers (Hellas) 15.20. Gennep,
veldloop, mannen 10 km: 1. Gielen (AV
Tegelen) 32.10. 2. Bosker (Phoenix.
Utrecht) 33.00. 3. Van de Boogaard (AV
Valkenswaard) 33.07. 4. Van Eisen (AV
Wychen) 33.10, 5. Van Erp (AV Wvchen)
33.32, 6. Ellis (Afcent Striders. Bruns-
sum) 33.43.

VELDRIJDEN
Overijse. Superprestige: 1. Hautekeete
(Bel). 2. Danny de Bic (Bel) 0.09. 3. Hric
(Tsj) 0.10, 4. Baars (Ned) 0.20. 5. Van Ba-
kel (Ned) 0.23. 6. Van der Lev (Ned) 0.30.
7. Breu (Zwi) 0.37. 8. Honegger (Zwi)
0.47. 9. Kudy de Bic (Bel) 0.59. 10. Kuv-
per(Ned) 1.15. 11. De Brauwer (Bel) 1.20.
12. Deßooselßel) 1.23, 13.De Vos (Ned)

ATLETIEK
Uitslagen atletiek: Issy-Les-Muuli-
neaux (bij Parijs): y kilometer: 1. Pantel
(Fra) 25.35. 2. Fanetta (lta) 25.57. 3. Clar-
ke (GBr) 26.04. 4. Chahan (Mar) 2(1.09. 5.
Behar (Mar) 26.19.0. Prianon (Fra) 26.31,
7. Silva (Por) 2(5.31, 8. Nih (Fra) 20.41. 9.
De Brouwer (Ned) 26.42. 10. Gonzales
(Mcx) 26.49.

Nairobi. Kenyaanse selectiewedstrij-
den voor Gemenebest Spelen (tijden
handgeklokt): Mannen: 100 m: 1. On-
diek 10,0, 2. Gilconvo 10,2. 200 m: 1. On-
diek 20,1, 2. Simon Kipkemboi 20,3. 400
m: 1. Simon Kipkemboi 45.0. 2. Kitur
45,3,3. Mwanzia 45.3. 800 m: 1.Kiprotich
1.44,1. 2. Tirop 1.44.3. 3. Marai 1.45.9.
1500 m. 1.William Tanui 3.36,6. 2. Kirati
3.37.8, 3. Chesire 3.38.4. 5000 m: 1. Bitok
13.53.5. 5. Ngugi 14.09.0. 10.000 m: Moses

Tanui 28.43.0. 400 m horden: 1. Yego
49.3, 2. Kinyi-49,8. 3000 m steeple: 1. Jos-
hua Kipkemboi 8.37.8, 2. Chuchir 8.38.8.
3. Kariuki 8.42.1. Ver: Sarulei 8.02 m.
Vrouwen: 3000 m: 1. Kimaiyo 9.24.6. 2.
Kuabai 9.27.0. 10.000 m: 1. Ngotho
34.40.1. 2. Lerupe 34.44.6. 400 m horden:
1. Tata-Muya 56.7.

Ninove. Veldloop. Mannen, 9350 m: 1.
Camario (Por) 25 min. 52 sec., 2. Walem
(Bel) 25.55. 3. Kousseau (Bel) 26.07. 4.
Levant (Bel). 5. Hellebuvk (Bel). 6. Dirks
(Ned), 7. Brestow (GBr). 8. McNeilly
(N.ler), 9. Van Dyck (Bel). 10. Claevs
(Bel), 15. Hofstee (Ned). Vrouwen: 4450
m: 1. Hunter (GBr) 13.59. 2. Delagrange
(Bel) 14.05, 3. Frenks (Ned) 14.08. 4. Tit-
terington (GBr), 5. Vaughen (Gbr).

Coevorden: 6 kilometer: 1. Hooge (HAC
Helmond) 19.00,2. Tieck (Sperwers Em-

', Roermond - Het comité'"!»» Roermond' houdt
\0 k de Kerstvacantie een aantal
;jl|S' voor de

j?errnondse scholieren. Van-
r*g begint in de Jo Gerrishal

di'toernooi voor de meisjes van
k basisscholen. De start is omPOO uur Morgen spelen de jon-
J*>s. Vanaf vrijdag 5 januari

het voortgezet onderwijs
VkT toernooi.

MELICK - Het 21ste Willem
Wandeloo-zaalvoetbaltoer-

_°i van de VV Vesta in de Apol-
l~hal in Melick is gewonnen

_£°r Swift '36 uit Roermond.KtlFjnk Fermont van SVH '39
,(lS' t6rd de topscorer en Leon van
iitf t»^e'en van Julisna keeper van

? toernooi. Er waren tien deel-
I?tlenc'e teams, die in twee pou-

aren verdeeld.n - Morgen,
j.'Jdag en zaterdag wordt deM/l Swim Meet gehouden in■ w' zwembad De Dousberg te■Jjjastricht. Er zijn 510 deelne-

v |*rs uit o.a. de Verenigde Sta-
\S Australië, Indonesië, Duits-
(H Engeland, lerland, België,
i^emburg en Nederland. De
J'es worden verzwommen tus-
Ln8.30 uur en 14.00 uur; de fina-., >, virfden plaats van 19.00 tot'30 uur. -

- De Limburgse
(JUvoetbaltop neemt vrijdag
it*l aan het Sylvestertoernooi,

'l de Kerkraadse verenigingsrnos heeft georganiseerd inHl sporthal Kerkrade-West., a st de toonaangevende teams
Ij/1 De Varenbeuk en De
flatjes nemen aan het toernooi
Ij kerkraadse zaalvoetbalselec-
d en het sterrenelftal Limburg
j.6'- De wedstrijden beginnen

f- Vu uur en duren tot onge-J *r 23.00 uur.

J]*EDERWEERT - De dames-
van de

■ 1 ' Leveroy in de sporthal in Ne-
Mk^eert zijn gewonnen doorf I&HVC en Mabri.

" v ' tournooi tussen deLimburg-
|_j. afdelingsteams leverde

(I C c uit Hunsel met acht
l^ten uit vier wedstrijden de
a*imale winst op.

L ROERMOND - Jan Fermont
fl^ft bij de Biljart Club Vrien-

in Roermond beslag
biQ te leSgen °P het clubkam-
Censcnap- Voor de finale had-ij,, 2'cn naast de winnaar ook
l_jf

aad Verstappen en Baer
weten te plaatsen.

IC^LEM - De Haarlemse ijs-A ster Bertus Butter heeft op-
gekregen van de kunstijs-

\^ van Collalbo een superpiste te
!bi 6en- De 1198 meter boven de zee-
V^l gesitueerde baan in het
JV^ 'taliaanse wintersportdorp
Keil *nzeM naar de kroon steken.\J' geldt momenteel als de beste
% rf Ur°pese outdoorpiste.Butter,

°'lalbo al verschillende keren
\n ' Za^ z'Jn werkzaamheden na
I P van dit seizoen beginnen.

sport kort

Veldloop Beegden
kent spannend slot
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achter. Bij de dames was Karin
Smeets uit Geulle zeer sterk op
de 9600 meter, dié zij overtui-
gend won.

De uitslagen:

Heren 96ÜÜ meter: 1. Hans Leenaers.
Hom 33.57; 2. Marco Akkermans, Wes-
sem 34.06; 3. Henk van Zantvoort, Weert
34 43: 4 Jac. Beijnsberger, Roermond
35.ÜÜ; 5. Gerard Snijders. Stramproy
36.07 min. Heren 40-plus 9600 meter: 1.
Cor Salentijn, Roermond 34.18; 2. Wil
van Zantvoort, Weert 36.42; 3. Bert van
Zantvoort. Weert: 4. Toon van de Oever.
Wessem 39.52; 5. Piet Hendriks. Belfeld
40.12 min. Dames 9600 meter: 1. Karin
Smeets. Geulle 40.53; 2. Henny Steeghs.
Weert 42.13; 3. Nellie van Zantvoort.
Weert 44.44 min.

Hmburgs dagblad
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comfortabele en echt leren bank van uw Want op is op. __^^y^^A
Lederland Heerlen

Dr.Poelsstraat 21-23,045-718883.
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Sander Geelen uit Sittard, die als shore-manager deel
uitmaakt van de crew van Dirk Nauta, verleende de af-
gelopen vier weken in Australië assistentie bij het op-
nieuw zeewaardig maken van de Equity & Law 11. Nadat
hij zaterdagmiddag in Fremantle de boot had uitge-
zwaaid voor de derde etappe, tekende Sander Geelen
voor het Limburgs Dagblad bijgaande impressie op.

# Edwin Visser aan
het roer van de
Equity & Law. Dirk
Nauta, met
zonnebril, houdt een
oogje in het zeil.

door sander geelen
FREMANTLE - De Equity & Law II dobbert weer op het
füirne sop. Met de mast als onverlichte kerstboom en detajuit als levendekerststal wendde Dirk Nauta zaterdag de
boeg richting Nieuw Zeeland. Meteen na het vertrek uit
fremantle hield de schipper de touwtjes strak. „We hebben
üeen tijd om gezellig bij elkaar te zitten. Het glaasje wijn
"9n boord op kerstavond smaakt niet zoals thuis in de luie
'toel bij het open haardvuur."

cussie gesteld. Een jaar geleden,
gedurende de voorbereiding,
vaardigde Dirk Nauta een rook-
verbod uit. Tijdens de eerste
twee etappes hielden de rokers
aan boord van de Equity & Law
zich strikt aan de regel, zij het on-
der protest. In Fremantle werd
het verbod gedeeltelijk terugge-
draaid. Voortaan mag in beperk-
te mate worden gerookt, maar al-
leen bovendeks en uitsluitend in
de vrije tijd. Volgens de 'paffers'
biedt een sigaretje op zijn tijd ex-
tra motivatie in moeilijke om-
standigheden.

Het vertrek uit Fremantle ging
gepaard met zware regenbuien
en vlagerige wind. Het Spaanse
jachtFortuna bleek tien minuten
voor de start niet in staat het
grootzeil te hijsen. Een van de
bemanningsleden werd naar bo-
ven gehesen om het euvel te ver-
helpen. Toen de jachten zater-
dagmiddag om twee uur over de
startlijn voeren, was het zeil nog
steeds niet goed bevestigd, waar-
door de Fortuna meteen enkele
minuten achterstand opliep. Dat
lijkt weinig met zesduizend kilo-
meter voor de boeg, maar aan het
slot van de veel langere tweede
etappe kwamen twee andere
jachten, de Rothmans en de Me-
rit, slechts achtentwintig secon-
den na elkaar over de finish.

Dirk Nauta manoeuvreerde za-
terdag de Equity & Law met per-
fecte timing en hoge snelheid op
de juiste plaats over de startlijn,
zodat hij enkele grotere jachten
uit de maxi-divisie meteen ach-
ter zich kon laten. Vergezeld van
honderden motorboten met toe-
schouwers voeren de jachten
eerst enkele zeemijlen naar het
noorden, waar bij een overvol
strand een boei moest worden
gerond. In de maxi-divisie ging
de Zwitserse Merit aan de lei-
ding, terwijl de Equity & Law
aan kop lag bij de non-maxi's.

De derde etappe zal sterk ver-
schillenvan de voorgaande. Dirk
Nauta: „De tweede etappe was
koud, nat en miserabel, maar ook
langdradig. Deze keer zal het
lang zo koud niet worden, omdat
we niet zo ver naar het zuiden
hoeven. Een groot deel van de
etappe zitten we vrij dicht bij
land. Daardoor zal de nadruk op
taktiek en navigatie liggen."

De Equity & Law arriveert rond
9 januari in Auckland, de hoofd-
stad van Nieuw Zeeland. De wis-
seling van oud naar nieuw wordt,
net als de kerst, gevierd met een
zuinig glaasje wijn in het steige-
rende vooronder.

champagne, het Wilhelmus en de
schouderklopjesvan enkele hon-
derden Australische Nederlan-
ders op de kade in Fremantle de-
den de ontberingen van de voor-
gaande weken snel vergeten. De
bemanning werd iri twee groe-
pen verdeeld, die na elkaar een
weekje mochten gaan pierewaai-
en. Dirk Nauta besloot de boot
uit het water te halen voor in-
spectie en onderhoud. Elk on-
derdeel en elk zeil werd nauw-
keurig gecontroleerd en gerepa-
reerd. In Nederland werden re-
serve-onderdelen besteld, die
per koeriersdienst naar Australië
werden gevlogen.

ij e derde etappe van de zeilwed-
rond de wereld voert de"rteëntwintig jachten over een1 van zesduizend kilome-ler voorbij de zuidkust vanAustralië en onder langs Tasma-'*'è naar Auckland. De helft van?e bemanning bevond zich op

*erstavond gewoon aan dek om
! *e boot optimaal te varen. De an-
'ere helft zat benedendeks op de
jGiebelende vloer met een bordje
1 °P schoot en hief het glas.
: hI "e tweede etappe van Punta del
) *ste in Uruguay naar Fremantle

js Nauta en consorten niet in de
I ''ouwe kleren gaan zitten. De; "'er weken rust in Australië wa-re n amper voldoende om te her-, bellen van de mentale en fysiekeJj'erij. De langste 'rit' van de
j veertienduizend_^lometer langs ijsbergen door
llieskou, stormen en mist had
l?*n zware tol geëist. Een Engels

iracht verloor een man overboord,Jet deelnemersveld telde meer-Jere gewonden en vele schepen
■"adden zware materiaalschade,

zeilen, gebroken gie-
*en en geknapte spinnakerbo-
tien.
~e Equity & Law II kwam nog

goed weg. De blessures
W> Nauta en zijn crew van zevenNederlanders en drieBelgen ble-
ien beperkt tot vorstschade.
Nauta zelf had last van bevrie-
f'fgsverschijnselen in de tenen,
*rwijl Edwin Visser en Bart van
""ert, de twee boordzeilmakers,111 Fremantle vorstblaren op
'eus en wangen moesten laten
'enezen.
■*e etappezege bij de non-maxi's
haakte veel goed. Spuitende

De meeste bemanningsleden be-
nutten hun weekje vakantie om
West-Australië te verkennen. Ze
huurden een auto en reden bij
temperaturen van ruim dertig
graden vierduizend kilometer
langs opgedroogde zoutmeren,
tachtig meter hoge Karri-bomen
en de domeinen van de koala-
beertjes en de kangoeroes. Die
worden, net als konijnen, aange-
trokken door de autoschijnwer-
pers. Omdat ze twee meter groot
kunnen worden, zijn ze een groot
gevaar voor ' automobilisten.
Twee bemanningsleden moesten
tijdens hun verkehningstochtje
scherp uitwijken voor plotseling
overspringende kangoeroes.

afgesteld, komt er al snel een
knik in de mast. Dat heeft niet al-
leen invloed op het model van de
zeilen - en daarom op de snel-
heid -, maar het kan ook gevaar-
lijk zijn. Dirk Nauta: „Als je on-
derweg de mast verliest, zijn de
kansen op de overwinning nog
maar erg klein.''

Tijdens de laatste briefing voor
de start in Fremantle werd een
oud probleem opnieuw ter dis-

Na twee weken op de kant te
hebben gestaan, werden de
meeste jachten een paar dagen
voor de start weer te water gela-
ten voor de training en om nieuw
materiaal te testen. De Equity &
Law werd volledig 'gesloopt' en
weer in elkaar gezet. Een nuttige
inspectie, want bij het oefenzei-
len bleek de mast niet helemaal
goed te staan. Als de stagen
waarmee de mast overeind
wordt gehouden, niet juist zijn

In Fremantle werd een voor-
schot genomen op het kerstfeest,
want aan boord viel dat bij voor-
baat in het water. De Whitbread-
bemanningen namen deel aan
een kerstoptocht en de groep van
Nauta reed mee in een met slin-
gers en ballonnen versierde bus.
De Nederlandse gemeenschap
had voor een honderd jaar oud

Amsterdams straatorgel ge-
zorgd, waarop de leden van de
Equity & Law II nationale
deuntjes tevoorschijn toverden.
De kerstman arriveerde per heli-
copter op het strand en er was
zelfs een sneeuwman van kunst-
sneeuw, maar die was in de bran-
dende zon binnen een half uur
weggesmolten.
Alle deelnemers waren present
op een herdenkingsdienst voor
Tony Philips, het bemanningslid

van de Creightons Naturally, die
tijdens de tweede etappe van
boord sloeg en wiens levensgees-
ten geweken waren toen hij een
half uur later uit het water werd
gehaald. Schipper John Chitten-
den sprak tijdens de dienst zijn
respect uit voor de heldendaden
van twee andere bemanningsle-
den die, vastgebonden aan een
lijn, in de ijskoude zee waren ge-
sprongen om Tony Philips uit
het water te halen.

Woestijnrally beleeft voorproefje in Marseille

Claude Arnoux eerste
leider Parijs-Dakar

Zaalvoetbal

te tijdsbestek voor de start van de
proloog onmogelijk bleek.iRSEILLE - De tweede proloog van de rally Parijs-Dakar

ft de 490 deelnemers in de buurt van Marseille een voor-
afje gegeven van de te verwachten omstandigheden in Afri-
Zon, mul zand en losse keien. „Ze zouden de prologen altijd
'e buurt van Marseille moeten houden", prees autocoureur

Cüert Auriol het inititiatief. „Eindelijk een proloog, die ook
PJ op het werk in de woestijn lijkt," vulde motorcoureur Cy-
[Neveu aan.

" Ofschoon de
echte

Parijs-Dakar
nog moet

beginnen,
werden de

deelnemers
tijdens het

tweede deel
van de proloog,

in Marseille,
meteen al met

de nodige
obstakels

geconfronteerd.

Stand na eerste proloog; auto's: 1. Arnoux
(Citroen Buggy) 5 minuten. 29 seconden; 2.
Porcar (Nissan) op 0.11; 3. Prieto-Perez (Nis-
san) op 0.17; motoren: 1.Churbonnel (Stala-
ven) 4.59; 2. Medardo (Gilera) op 0.12; 3.
Magnaldi (Stalaven) op 0.20; vrachtwa-gens: 1. Consonm (Mercedes Unimog) 7.14;
2. Kahalek (Tatra) op 0.12; 3. Forchini (Mer-
cedes Unimog) op 0.17. Stand na tweede
proloog; auto's: 1. Claude Arnoux (Buggv
Citroen) 10 minuten, 10 seconden; 2. Prieto
(Nissan Patrol) op 0.14; 3 Wambcgue (Peu-
geot 205) op 0.17; 4. Porcar (Nissan) op 0.24;
5. Vatanen (Peugeot 405) op 0.26; 6. Lartigue(Mitsubishi) op 0.29; motoren: 1. Carbonnel
(Stalaven) 9.15; 2. Mdardo (Gilera) op 0.19; 3.
Magnaldi (Yamaha) en Merel (Stalaven) op
0.40; 5. Wagner (Suzuki) op 0.43; 6. Rahier(Suzuki) op 0.46

De Mercedes van de Fransen Alain Guedon en Jean Merger (voorgrond) kwam muurvast te zitten.Visser welkom
in kernploeg

f jWeetal was dan welvol lof, suc-|bracht het rondje - de uitslag
Lichts voor de startvolgorde in
*a - hen niet. Bij de tweewielers
*vierde de Fransman Laurent

zowel in de Parijse re-lais aan de zonnige kust van dei^ellandse Zee. De door Jean
rj*ven geconstrueerde machine
L?as<s van een Husqvarna vol-P uitstekend. „Onze motor is bij
_jj*k geschikt voor het korte werk
?1 proloog", zei de debutant in
Js-Dakar. „Hij is licht en uiterst

"J^baar. Daarentegen zal ik bij de
?e etappes in Afrika beduidend"*amer zijn."

Bij de autocoureurs veroverde de
Fransman Claude Arnoux in een Ci-
troen buggy de 'pole position'. Met
navigator Serge Coche was hij over
beide prologen, in Chevilly Larve
bij Parijs en in Marseille, veertien
seconden sneller dan het Spaanse
duo Prieto-Perez/Juncosa.

De deelnemers gingen gisteravond
aan boord van het schip, dat hen
naar Lybië brengt. Onder hen niet
de voormalige Formule 1-coureur
Jacques Laffite. In de straten van
Parijs kreeg zijn Nissan door een
electronisch mankement zodanig
motorpech, dat reparatie in het kor-

'Cantelberg-expres' nog te vaak op zijspoor

Handbalteam wisselvalig
INZELL - Tijdens internationale
schaatswedstrijden in Inzell heeft
Leo Visser laten zien zich nog
steeds met de top te kunnen meten.
De 3000 meter leverde overigens
een overwinning op voor Ben van
der Burg. De Hagenaar liet 4.02,25
afdrukken. Leo Visser zette een tijd
van 4.03,07 neer. Een internationaal toernooi voor he-

renteams in Den Haag werd gewon-
nen door Magdeburg. dat in de fina-
le JongRusland met 24-22 versloeg.
In de strijd om de derde plaats ver-
loor Jong Oranje met 20-15 van Her-
mes.
Zeslandentoernooi Emmen; Israël-Neder
land 27-30; Nederland-België 28-19; Neder
land-Luxemburg 31-12: Nederland-Litou
wen 23-26; Litouwen-Portugal 34-24; Bel
gië-Israel 26-13; Israél-Luxemburg 22-25;
Portugal-Luxemburg 22-19; België-Litou-
wen 24-23; Litouwen-Luxemburg 25-25; Is-
rael-Portugal 19-20. Eindstand: 1. Neder-
land 8 (141-109): 2 België 8 (120-107); 3. Li-
touwen 6 (133-121): 4. Portugal 4 (113-125); 5
Luxemburg 3 (102-127); 6. Israël 1 (106-126).
Topscorer: Schuurs. 35 doelpunten.

EMMEN - De Nederlandse
handbalploeg heeft tijdens het
zeslandentoernooi in Emmen
een wispelturige indruk ge-
maakt. De 'Cantelberg-expres'
won de reeks in Drente, maar
de vier overwinningen plus
één nederlaag in drie dagen
tijd camoufleerden nauwelijks
de werkelijkheid. Het nationa-
le mannenteam verzuimde on-
der andere landen als Israël en
Portugal te-deklasseren.

opgebouwd rond Josten, Schuurs,
Jacobs en Robert en Joop Fiege.
Josten bleef dus beneden de maat,
Robert en Joop Fiege presteerden
naar behoren. Schuurs en Jacobs
staken weer ver boven de anderen
uit. Vooral Schuurs bewees nog
eens ten overvloede dat hij gemak-
kelijk in de Bundesliga aan de slag
kan. Drukke werkzaamheden in het
bedrijf van zijn vader waren de afge-
lopen jaren steeds een hindernis
voor die overgang. Dat is ook de re-
den waarom Schuurs niet tot het se-
lecte groepje handbalprofs behoort
dat sinds anderhalve maand in Lim-
burg iedere dag traint.

Coach Krook juichte het in-drukwekkende optreden van Leo
Visser tijdens zijn kerstvakantie
van de vliegeniersopleiding toe.
„Het is Leo aan te zien, dat hij ergraag bij wil horen. Hij is welkom.
Wie zou niet graag de Europees enwereldkampioen in zijn ploeg heb-
ben?" Gerard Kernkers kwam tij-
dens het kerstweekeinde in Inzell
ook in actie. De Drent met de onwil-
lige voet stond twee keer per dag op
het ijs, maar nam niet deel aan de
wedstrijden. Krook: „We zijn bezig
met hem het speciaal opgezette plan
uit te werken. De ene dag gaat het
beter dan de andere."

Ru tjestweede
in NK stoekcar

Daar stond een gemakkelijke over-
winning van 28-19 op België tegen-
over. Het verlies van 23-26 tegen Li-
touwen op was een tegenvaller, om-
dat deze Sovjets eerder in het toer-
nooi gelijk hadden gespeeld tegen
Luxemburg en een nederlaag had-
den moeten incasseren tegen Bel-
gië.Luxemburg, de dreumesvan de
hanbalnaties in de mondiale
C-groep, werd wel afgeslacht door
Oranje, 31-12.

VAALS- Van donderdag tot en met
zaterdag houden VTV Vaals en
ATSV Aken een zaalvoetbaltoer-
nooi ten bate van de 'Aktion Sor-
genkind'. De wedstrijden zijn in de
Grenslandhal in Vaals en beginnen
elke dag om negen uur 's morgens.
Er doen veertig teams mee. In Kerk-
rade wordt vanaf vandaag tot en
met vrijdag het Roderland-zaalvoet-
baltoernooi afgewerkt. Het toernooi
in de sporthal Rolduc begint van-
morgen om negen uur.

veau. Tegen Israël werd hij al ver-
vangen door Peter Bassa, die ook te-
gen de Belgen toonde in geval van
nood een betrouwbaar invaller te
zijn voor de Limburgse handbal-
prof. Tegen Litouwen gaf bonds-
coach Cantelberg weer de voorkeur
aan Josten, maar opnieuw bleek de
doelverdediger van Blauw Wit uit
vorm.
De manco's in defensief opzicht
weet Cantelberg aan het ontbreken
van Henk Groener en Patrick van
Olphen. Bovendien benutte de Lim-
burgse handbaltrainer het toernooi
in Emmen om zijn selectievooral op
uithoudingsvermogen te testen.
„Met het oog op het kwalificiatie-
toernooi in Finland volgend jaar
heb ik zo weinig mogelijk spelers
ingezet. Ik wilde aan de weet komen
hoe mijn basisspelers er conditio-
neel voorstaan. Het is niet tegenge-
vallen, maar ook niet meegevallen.
In het algemeen ben ik niet ontevre-
den. We hebben vier overwinningen
behaald tegen ploegen die volgend
jaarin Finland ook pogen een plaats
te veroveren voor het wereldkam-
pioenschap van B-landen in Oosten-
rijk in 1991", aldus Cantelberg. „Dat
opent perspectieven."

Goede test
„Ik kan niet gemist worden in de
zaak van mijn vader. Soms train ik
wel eens een ochtend mee, maar dat
gebeurt sporadisch", aldus Lambert
Schuurs. „Zeker, zon toernooi

moeten nog constanter presteren

vergt veel van je, maar het is een
goede test. Volgend jaar in Finland
moeten we ook in korte tijd opti-
maal presteren. Ik heb wel het idee
dat we op de juiste weg zitten. De
trein dendert nog niet, want zoals
nu weer in Emmen komen we nog
te vaak op een zijspoor terecht. We

De Nederlandse handbalploeg is

BAARLO - De nationale titel in de
stockcarklasse ging gistermiddag
op het De Bercktcircuit in Baarlo
naar coureur Ron Kroonder uit As-
sendelft. Rien Rutjes uit Nuth werd
tweede vóór Piet Keizer uit Hel-
mond. De Brunssummer Koos Pe-
ters werd vijfde.

Kwetsbaar
Vooral defensief bleek Nederland
kwetsbaar. Doelman Jacques Jos-
ten speelde voor zijn doen onder ni-

s. (ADVERTENTIE)

psst...
e.s.
ruimt op

Glaspaleis - Heerlen
Grote Staat 44-48 - Maastricht

v^^ Salmstraat 25 - Geleen
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