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Massale
hulp voor
Roemenië

Van onze verslaggeefster
toBRICHT- De hulp aan Roe-
pie is gisteren in Limburgassaal op gang gekomen. De
lvolking heeft in grote getale
Teageerd op een oproep van
* Rode Kruis voedselpakket-
h af te leveren bij de inzamel-
"Uen van de hulporganisatie.
%ens een voorzichtige schat-
\g van Harrie Wijermars, de
ördinator van het Limburgse
Jde Kruis zijn er gisteren al

zon twee- tot drieduizend pak-
ketten in de provincie verza-
meld. Inmiddels is het aantal lo-
kale inzamelpunten in Limburg
gestegen tot vierendertig.

Bij het provinciaal bureau van
het Rode Kruis in Limbricht
kwamen gisteren talloze tele-
foontjes binnen van particulie-
ren en instanties die wilden we-
ten wat ze konden doen om hulp
te bieden aan de Roemenen. De
vier lijnen van het provinciale
Rode Kruis stonden roodgloei-
end, aldus Harrle Wijermars. „Ik
verwacht dat er nog zeer veel on-
derweg is, afgaande op de tele-
foontjes." In sommige winkels
waren al geen pakken bonen
meer te verkrijgen, aldus Wijer-
mars.

# Zie verder pagina 17

ardbevining Australië
JNIEY - Een krachtige aardbe-
' heeft hedenochtend een groot
|cded in het oosten van Australië

°ffen. Uit eerste berichten uit
een stad ten noorden

Sydney, blijkt dat gebouwen
beschadigd en dat mensen op-
aten zitten. Over het aantalStoffers was nog niets bekend.

'Pdiensten lieten weten dat zij na
Aardbeving zijn overspoeld met
'loontjes. De aardschok zou vol-
ls een voorlopige meting een
cht hebben tussen de 5,0 en 5,5
'e Schaal van Richter.

omroep ABC meld-
[>at ten minste twee gebouwen in
centrum van Newcastle zwaar

'beschadigd en dat zoek- en red-
Ksacties worden uitgevoerd. In

* berichten uit de stad, die
■000 inwoners heeft, wordt ge-
kken van aanzienlijke schade en
f instorten van het dak van een
fermarkt.

xplosies
''gens ABC zijn ook gasexplosies

gemeld. Ook zouden
Jscheidene mensen hartaanvallen
&ben gekregen.

faardbveving is gevoeld langs de
van New South Wales en

1 in de hoofdstad Canberra, die
feveer 150 kilometer landin-
"Srts ligt. Door de schok schud-

rond 10 uur plaatslijke tijd
'ddernacht onze tijd) gebouwen
Sydney op hun grondvesten.

PLAATSELIJK MIST
Ï7 *nist die de afgelopen nacht

°ntstaan lost slechts lang-
-5 kam °P of gaat over in laag-
(Jagende bewolking. Van-

Hitknd zal de mist zien weer
JJbreiden. Door aanvriezende.v'st kan plaatselijk gladheid

Inkomen.t°0r actuele informatie be-
lettende het weer in Limburg, *u«t u bellen 06-91122346
JjNDAAG:£n°P: 08.48 onder: 16.35
"aanop: 09.31 onder: 16.36JURGENn°P: 08.48 onder: 16.36

10.05 onder: 17.52

Samenwerken
Iliescu zei zich te realiseren dat
voorlopig met deze mensen zal moe-
ten worden samengewerkt, maar
dat zij onder geen beding in derege-
ring zullen worden opgenomen. Ge-
neraal Victor Stanulescu, onder
Ceausescu lid van de regering en nu
van het FNR, zei dat het niet aan het
leger is Roemenië naar de democra-
tie te leiden.

Het FNR noemt als drie belangrijk-
ste punten voor de onmiddellijke
toekomst: stabilisering van de toe-
stand in het land; het totaal uitscha-
kelen van de Securitate en het voor-
bereiden van vrije verkiezingen in
april. Eerder al werd de rantsoene-
ring van levensmiddelen opgehe-
ven, evenals het verbod op abortus.
Ook het wegvagen van hele boeren-
dorpen en het onderbrengen van
boerengezinnen in zogenoemde
'agro-industriële complexen' werd
onmiddellijk stopgezet.

Zeven CZP-personeelsleden stappen over

Ziekenfonds Sittard
zet VGZ uit kantoor

door laurens schellen
SITTARD/NIJMEGEN - Met als
directe aanleiding de aangekon-
digde 'transfer' van zeven van
zijn personeelsleden heeft het
Centraal Ziekenfonds (CZF) in
Sittard de Nijmeegse- en inmid-
dels Nederlands grootste - ziek-
tenkostenverzekeraar VGZ let-
terlijk en met onmiddellijke in-
gang de deur gewezen. VGZ-
hoofddirecteur W. Wakelkamp
heeft gisteren desgevraagd be-
vestigd dat zijn onlangs met een
zestal regionale ziekenfondsen
gefuseerde maatschappij feite-
lijk werd gedwongen om zijn re-
giokantoor in Sittard - gehuis-
vest in het CZF-hoofdkantoor
aan de Wilhelminalaan - op
staande voet te ontruimen.

Volgens Wakelkamp is de abrup

te en eenzijdige beëindiging van
de huurovereenkomst in flagran-
te strijd met de daarin gestelde
bepalingen over de opzegter-
mijn. „De afspraak was dat wij in
april volgend jaar of zoveel eer-
der als mogelijk uit het CZF-kan-
toor zouden vetrekken. Maar op
het moment dat zeven van de in
totaal veertien Sittardse CZF-
personeelsleden (die namens
VGZ waren belast met de admi-
nistratie van de particulier verze-
kerden - red.) te kennen gaven
per 1 januari naar onze maat-
schappij te zullen overstappen,
kregen we te horen dat we het
pand direct dienden te verlaten,"
aldus de algemeen directeur van
VGZ in Nijmegen.

" Zie verder pagina l 7

Mogelijk Limburgers ouder arrestanten

Politie rolt kamp
extreem-rechts op

VERVIERS - Een gealarmeerde pa-
trouille van de vierde mobiele een-
heid van de Rijkswacht in Vottem
heeft gisteren in het fort van Aubin-
Neufchateau (tussen Voeren en
Aubel) in de provincie Luik tien
mensen aangehouden: acht Neder-
landers, vermoedelijk afkomstig uit
Landgraaf en Kerkrade, één West-
duitseren één Belg. Allen wonen in
Nederland. Zij volgden daar naar

verluidt een para-militaire oplei-
ding met een extreem-rechts karak-
ter.

Tijdens de oefening zou geschoten
zijn met 9 mm munitie. In het kamp
werden messen, bajonetten, een re-
volver, een pistool en overlevings-
materieel, waaronder voedsel, in be-
slag genomen. Ook werd een hoe-
veelheid hasjiesj aangetroffen.

De arrestanten, onder wie twe€
vrouwen, zijn tuss"en de 17 en 29 jaai
oud. Twee zijn voormalige militai-
ren, van wie één dienst heeft gedaar
als VN-militair in Libanon.

" Een rijkswachter toont de in beslag genomen steek- en vuur-
wapens uit hetfort van Aubin-Neufchateau.

Foto: WIDDERSHOVEN

Overgeven of de doodstraf Roemenië 'nooit meer communistisch'

Ultimatum aan Securitate
Van onze correspondent

BOEKAREST - De sluip-
schuttersvan de Securitate die
nog sporadisch actief zijn rond
de tv-studio in Boekarest, heb-
ben van het Front van Natio-
nale Redding tot vanmiddag
17 uur de tijd gekregen zich
met hun wapens over te geven.
Doen ze dat niet, dan volgt de
doodstraf, ook voor hen die de
'terroristen' steunen. Dat heeft
president lon Iliescu, de leider
van het FNR, gisteren bekend-
gemaakt. Om de leden van
deze gehate veiligheidsdienst
te kunnen berechten, zijn spe-
ciale tribunalen opgericht.

Na de eerste voltallige zitting van
hetFNR, devoorlopige regering on-
der premier Petre Roman, heeft vi-
ce-president Dumitru Mazilu giste-
ren gezegd dat het land na de ver-
kiezingen in april democratisch zal
worden geregeerd en zeker nooit
meer communistisch zal worden.

De onderminister van Buitenlandse
Zaken, Corneliu Bogdan, zei giste-
ren dat geen heksenjacht zal wor-
den ontketend op de aanhangers
van Ceausescu en diens clan. Leden
van de Securitate die zich overge-
ven, krijgen een eerlijk proces. Over
de bureaucraten en politici die ja-
renlang Ceausescu zijn gang heb-
ben laten gaan, zei Bogdan dat dat
niet allemaal criminelen zijn.

" De rust keert terug in Roemenië. Vrouwen zijn bezig het grote plein in het centrum van
Boekarest schoon te vegen, terwijl de vernielde gebouwen op de achtergrond getuigen
van het geweld dat de Roemeens hoofdstad de afgelopen dagen heeft geteisterd. Weer vuurwerk

uit België
onderschept

ITTERVOORT - Ambtenaren van
de douanepost Roermond hebben
gisteren in Ittervoort weer drie par-
tijen illegaal ingevoerd vuurwerk in
beslag genomen. Die pakketten wa-
ren allen afkomstig uit Maaseik. De
32-jarige Maastrichtnaar E.M. werd
aangehouden met 44 kg., de 19-jari-
ge M.V. uitEindhoven met 29 kg. en
de 41-jarige R.G. uit Helmond met
49 kg. In totaal heeft de douanepost
Roermond al 2680 kg. illegaal inge-
voerd vuurwerk onderschept.

Wandelaar
Een wandelaar hoorde dinsdagoch-
tend in het gebied van Dalhem on-
gewone geluiden en attendeerde de
Rijkswacht. Bij het fort Aubin-
Neufchateau ontmoetten de rijks-
wachters twee 'schildwachten' en
zagen zij boven het fort vlaggen
wapperen van de extreem-rechtse
groepen „de Nieuwe Orde" en het
„Front van de Jeugd".

De patrouille aarzelde niet lang en
ging na een korte ondervraging over
tot arrestatie van de jongeren.

" Zie verder pagina 17
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Carita, wat doe je me nu...

BIJNA ALLES
HALVE PRIJS
Bijna alles halve prijs, exclusief m Limburg

voor Heerlen en Maastricht
Ja, u leest het goed.

Vanat vandaag, donderdag 28 december om
9 30 uur starten wij onze grandioze aktie

BIJNA ALLES HALVE PRIJS!
Nadat we eerst onze vaste klanten op

donderdag 21 december |l de gelegenheid
hebben gegeven van deze aktie te profiteren.
hebben nu ook onze toekomstige klanten de

kans dit te doen
Carita en haar medewerkers presenteren zich
dan ook altyd met de slogan GROTE MERKEN
(exclusief hoofddealer voor Limburg) KLEINE

PRIJZEN!
Onder deze aktie vallen alle topmerken,
exclusief voor Heerlen en Maastricht:

inWear ■ Esprit " Radio Girl ■ Radio Boy -Matinigue (uitgezonderd feestkollektie. voorjaar
'90 en jeans)

Een goed advies: kom tijdig want Op = Op

„CARITA"
The boutique with the best cholce in the

middle of the town.
Saroleastraat 3. Heerlen-City

Kleine Staal 6. Maastricht-City
2193J

weer vuurwerk in beslag genomen
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24t/m
29 december
12.00 - 23.00 uur

42 kermisattracties
Circus Bongo

optreden 27 december
20.00uur:

Rob Hoeke Band m

optreden 29 december
20.00 uur:

New Orleans Dusty
!1_ Dude

excl. circus en attracties

Fm€CC Maastricht
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opwimino
40%-soVo
KOKt/toG

m Qlaui oKleineMt mannenmode
|^ geleenslraat 13- heerlen

Als u nu Telebingo-kaarlen koopt
kunr u 1990goed beginnen. Voor
maar F 2.50 per Telebingo-kaarl
maakl u namelijk kans op F 100.000.-
-of één van de vele andere geldprijzen.
Koop nuTelebingo-kaarten bij
Albert Heijn en PTT Postkantoren.

ELF.R.NCO***_!***+
KTfunnini verleend onder nr I 0890/067/126 8«



Boekwerk
De vraag of de Limburger bij
uitstek muzikaler is dan inwo-
ners van de andere provincies
van ons land, wordt behandeld
in het boek 'Blaasmuziek in
Limburg', dat werd uitgegeven
door de RK Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen bij
gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van deze organistie.

Jos Meeuwissen is één van de
drie auteurs en hij heeft zich be-
ziggehouden met het volkskun-
dig deel van het boek. Volgens
Meeuwissen moet de verklaring
voor het feit dat Limburg muzi-
kaal hoog scoort buiten de Lim-
burger zelf gezocht worden. Hij
komt tot de volgende conclusie:
'Het karakter van de Limburger
speelt naar onze mening daarbij
niet de belangrijke rol die men
er in het verleden aan toedicht-
te. Het is veeleer het samengaan
van pedagogische, sociale en
volksculturele factoren, dat de
ontwikkeling van de Limburg-
se blaasmuziekcultuur in be-
langrijke en verschillende mate
heeft bepaald.'

Weg dus met het fabeltje dat je
een Limburgs jongmens maar
een instrument aan de lippen
hoeft te houden en hij blaast
een deuntje alsofTiet een fluitje
van een cent is. Een aantal fac-
toren (danwei het samengaan
daarvan) heeft ertoe geleid dat
het in Limburg zo ver gekomen
is. Uiteraard worden die facto-
ren in het boek genoemd en uit-
gewerkt. Dat gebeurt zowel in
het deel dat Jos Meeuwissen
heeft geschreven (volkskundig)
alsook in het deel van de hand
van Monique Nijsten (geschied-
kundig gedeelte) en in dat van
Jos Frusch (musicologisch
deel). De drie schrijvers bren-
gen ieder vanuit een eigen in-
valshoek de ontwikkeling van
de blaasmuziek jn Limburg uit-
voerig in beeld, in een keurig
verzorgd en prachtig gedrukt
boekwerk. '

Terug naar de factoren die ertoe
geleid hebben dat Limburg de
muzikaalste provincie van Ne-
derland geworden is. Daarvoor
duiken we eerst even in de ge-
schiedenis. We weten zeker dat
er vanaf begin vorige eeuw par-
ticuliere muziekverenigingen
actief waren. De Koninklijke
Harmonie van Thorn neemt
aan, dat de vereniging in 1773
werd opgericht, maar echte
concrete bewijzen heeft Moni-
que Nijsten daarvoor niet kun-
nen vinden en dus ook niet kun-
nen optekenen in het boek. Het
eerste bewijs te Thorn voor het
bestaan van de 'Koninklijke'
dateert van 1839.

Niet ver van Thorn, namelijk in
Roermond, werd in 1819 al een
blaasorkest opgericht, het Phil-
harmonisch Gezelschap St.
Caecilia, later de Koninklijke
Harmonie van Roermond.
De korpsen werden veelal in
het leven geroepen naar voor-
beeld van de Franse militaire
muziekgezelschappen die in de
Franse tijd (1795-1815) in onze
contreien te zien waren. Vóór
die tijd waren er wel blazers-
groepen in steden en bijvoor-
beeld aan hoven (zoals vermoe-
delijk aan het bisschoppelijke
te Roermond en het stift in
Thorn), maar van echte orkes-
ten was nog geen sprake. Ook
het feit dat de instrumenten die
nodig waren steeds beter be-
speelbaar werden, omdat ze
technische verbeteringen on-
dergingen, heeft hiertoe bijge-
dragen. Jos Frusch geeft daar in
zyn musicologisch gedeelte uit-
gebreid les over.

'Burgerkorpsen'
Voeg daarbij dat in 1819 maar
liefst 17 stafmuziekkorpsen
werden opgericht in het Neder-
landse leger. Bij die gelegen-
heid werd ook de samenstelling
van zon korps geregeld. Het
stafmuziekkorps kreeg de vol-
gende bezetting: 1 picollo, 11
klarinetten, 2 fagotten, 2 trom-
petten, 2 waldhoorns, 3 trombo-
nes, 3 serpenten (soort hobo's),
1 grote trom, 1 kleine trom en 1
paar bekkens. Hoewel Neder-
land vanaf het begin van de
Tachtigjarige Oorlog militaire
orkesten heeft gehad, wordt
1819 toch wel als het geboorte-
jaar gezien van het militaire or-
kest, dat een grote voorbeeld-
functie heeft gehad (en nu nog
heeft) voor de amateuristische
muziekgezelschappen.
Helaas werd het aantal staf-
korpsen in 1830 alweer fors te-
ruggebracht. Veel muzikanten
en kapelmeesters kwamen op
straat te staan. Gelukkig von-
den ze emplooi bij de 'burger-
korpsen' die steeds meer wer-
den opgericht, omdat er behoef-
te was aan muziek.

Behoefte
En vooral in Limburg bleek die
behoefte in zeer ruime mate te
bestaan. De Limburger mag
dan misschien niet van nature
muzikaal genoemd worden, hij
houdt wel van gezelligheid en
van feest vieren. Bij processies
hoort muziek, als er in een dorp
iets te vieren was, dan moest
daar toch muziek bij. Schutters-
feesten, bruiloften, inwijdin-
gen, het afscheid van de pastoor
en de burgemeester. Er was
heel veel behoefte aan een wel-
luidende omlijsting van - voor
het dorp - belangrijke evene-
menten. Zodoende waren er
muziekkorpsen nodig en ont-
stond er een hechte band tussen
korps en (dorps)gemeenschap.

En omdat de Limburger van ge-
zelligheid houdt en graag in ver-
enigingsverband daaraan ge-
stalte geeft, bloeiden net als zo-
vele andere verenigingen, de
muziekkorpsen op in veel plaat-
sen. Van groot belang voor het
muzikale peil was de onderlin-
ge concurrentie. De ene plaats
wilde beslist niet onder doen
voor de andere op muzikaal ge-
bied. We komen daar nog uitge-
breid op terug.

In een later stadium - en dan
hebben we het over het begin
van deze eeuw - vormt de op-
komst van de mijnindustrie een
belangrijke stimulerende fac-
tor. Per definitie horen steenko-
lenmijnen en muziekkorpsen
bij elkaar. Naar voorbeeld van

het Duitse mijngebied werden
ook in onze provincie (met
name in Kerkrade) Bergmans-
kapellen opgericht. Later gin-
gen de mijnen zelfs over tot het
oprichten van mijnmuziek-
korpsen. De Maurits, de Emma,
de Wilhelmina, ze hadden alle-
maal hun eigen trotse witge-
pluimde muziekkorps.

Deze korpsen speelden bij be-
langrijke gebeurtenissen. De
semi-professionele muzikanten
speelden echter ook weer vaak
bij de muziekvereniging in hun
woonplaats. Zo ontstond er een
heel duidelijke wederzijdse be-
vruchting. De mijnindustrie
maakte dankbaar gebruik van
de muzikaliteit die aanwezig
was en de muziekkorpsen in
Zuid-Limburg profiteerden op
hun beurt weer van de vorde-
ringen van de muzikanten die
lid waren van de mijnorkesten.
In 1966 werden de muziekkorp-
sen van de Maurits, Emma en
Wilhelmina samengevoegd tot
het Harmonieorkest DSM en
dat korps werd in 1970 weer op-
geheven. Het harmonie-orkest
van de ON-mijnen hield het net
een jaar langer vol.

In de meest recente geschiede-
nis is het muzikale opleidings-
niveau van deze provincie een
grote stimulerende factor. Mu-
ziekscholen en het conservato-
rium in Maastricht zorgen voor
goed opgeleide muzikanten en
ook voor professionele dirigen-
ten. Vroeger nam de school-
meester de dirigeerstok op als

dat nodig was. Thans staan er
nagnoeg alleen nog maar afge-
studeerde beroepsdirigenten
voor de korpsen. Dat alles heeft
er toe bijgedragen dat Limburg
'muzikaal' genoemd mag wor-
den.

Rivaliteit
Waar de muzikaliteit een bijzon-
der hoog niveau bereikte was
vaak sprake van rivaliteit tus-
sen elkaar beconcurrerende
muziekverenigingen. Ontstond
er in een plaats, om wat voor re-
den ook, de situatie dat er twee
muziekverenigingen aan het
blazen sloegen, dan kon je er ze-
ker van zijn dat de een niet de
mindere wilde zijn van de ander
en dat ze elkaar zo opdreven tot
steeds betere prestaties. Thorn,
Eijsden en Bocholtz zijn daar
goede voorbeelden van. (Heel
opmerkelijk is dat zon zelfde
ontwikkeling zich voor heeft
gedaan in Spanje in de provin-
cie Valencia waar in de plaats-
jes Bunol, Cullera en Lliria pre-
cies hetzelfde gebeurde).

Hoe het kwam dat in één plaats
twee muziekverenigingen ont-
stonden? De geschiedenis van
de kerkelijke en de koninklijke
harmonie van Thorn is bekend.
In het boek 'Blaasmuziek in
Limburg' wordt onder andere
Schinveld als voorbeeld gege-
ven. Van zegslieden van St.
Lambertus is het volgende ver-
haal: 'Toen enkele inwoners be-
sloten hadden een muziekkorps
op te richten gingen zij in die-

zelfde week over tot het in-
schrijven van kandidaat-muzi-
kanten. Bij de initiatiefnemers,
afkomstig uit welgestelde fami-
lies in Schinveld, ontstond een
meningsverschil over het toela-
ten van een 'brikkebekker' als
spelend lid. De ruzie liep hoog
op en er vormden zich twee par-
tijen, die ieder een eigen mu-
ziekvereniging oprichtten.
Sindsdien zouden de leden van
de fanfare St. Lambertus voor-
namelijk uit arbeiderskringen
worden gerecruteerd, terwijl de
muzikanten van harmonie St.
Caecilia vooral uit de kringen
van de welgestelde lieden af-
komstig waren.
Dat was in 1907.
Nu kennen we deze klasse-
scheidingen niet meer. De jong-
ste scheiding van muzikale
geesten was te Hom in 1961,
maar daar ging het niet om so-
ciale verschillen, maar om het
verschil van mening over muzi-
kale prestaties en het functione-
ren van de dirigent. In het boek
wordt die kwestie uitgebreid
beschreven.

Over blaasmuziek in Limburg
is ontzettend veel te schrijven.
Elke muziekvereniging heeft
zijn eigen geschiedenis. Op lo-
kaal niveau is het wel en wee
van een muziekkorps interess-
santer dan de grote provinciale
lijnen die in het boek naar voren
zijn gehaald. Althans, daar is
een poging toe ondernomen. In
plaats van echte duidelijke alge-
mene tendensen aan te geven,
verzanden de schrijvers toch
vaak in een breedte van voor-
beelden, die op zich allemaal

even interessant zijn maal
eindelijk de bomen vb
waardoor het bos aan het Z
veld onttrokken wordt.

In de verantwoording
boek wordt een groot aan
perkingen opgesomd. (Te
nig tijd voor uitgebreid c
zoek, daardoor geen uitpi
de behandeling; te weinig
onderzoek op lokaal ni
omvang van materiaal t
de provincie is te groot;
bronnen zijn buiten bes
wing gelaten). De schr
noemen het resultaat d
danks interessante leesstol
dat voor het eerst een inve
satie van de verschillende
bleemgebieden tot stand i
komen. Zij zelf geven al aai
er verdere uitgebreidere s
nodig is. Daarvoor vormt
boek een goede basis.

De complexiteit van het ol
werp maakt een keuze noc
keiijk. De drie invalshoi
(geschiedenis, volkskunde
musicologie) zijn op zich aai
Toch was wellicht omwille
de duidelijkheid één totale
schrijving van de ontwikk*
van de blaasmuziek op chr
logische basis, maar met in I
neming van de volkskun<|;
musicologische, sociale en i
meerdere aspecten, beter
weest. Het bock 'BlaasmU
in Limburg' zou dan meer i
daardwerk zijn dan nu.
i
De leesbaarheid van het V
is niet erg groot. Het is È
bock waarmee je op een aVf
wegkruipt in een grote st
om van te smullen. Daarvw
de tekst te belerend. HeH
meer een schoolboek dan
leesboek. Dat, maar ook het
vere fotomateriaal, maakt
omvangrijke en op zich
langrijke bock droog ter*
het toch zo'n vrolijk on<
werp behandelt.

wim drags'

kunst

Waarom is Limburg zo
muzikaal?

Hoe komt het eigenlijk dat de Limburgers zo muzikaal zijn, en
dat er in met name Zuid- en Midden-Limburg zo veel goede
muziekkorpsen te vinden zijn? Antwoord geven op deze vra-
gen levert stof tot het schrijven van een compleet boekwerk.
Direct dringen zich de vragen op: Is de Limburger dan wel zo
muzikaal, ligt dat besloten in zijn DNA-structuur danwei in
zijn karakter, of is de Limburger door andere omstandigheden
in de loop der tijden muzikaal geworden?

Feit is dat in deze provincie erg
goede muziekkorpsen existe-
ren. En hoewel in Friesland
brassbands te vinden zijn die
zich mogen meten met de beste
Engelse bands en ook in Bra-
bant prima muziekkorpsen we-
kelijks van zich doen horen,
wijst men in ons land toch al
snel naar Limburg als de vraag
gesteld wordt waar de blaasmu-
ziekbeoefening de grootste
vlucht genomen heeft. Dat er in
deze provincie 275 muziekge-
zelschappen actief zijn en dat
daar de beste van Nederland, ja
zelfs van de wereld (getuige de
successen tijdens het dit jaar
gehouden Wereld Muziekcon-
cours) bij zijn, is daar zeker de-
bet aan. " Omslag

van het
zojuist
verschenen
boek 'Blaas-
muziek in
Limburg'

recept
Zuurkool niet vis
in de Römertopf
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g zuurkool, 100 g ontbijtspek in
blokjes, 35 g boter, 4 schijven ana-
nas, 100 g tomaten, zout, 1 el fijnge-
knipte bieslook, 600 g kabeljauwfi-
lets, citroensap, 2 tl tomatenpuree,
l/2 dl yoghurt, 1 el aardppelmeel en
2 el water.

Zet de Römertopf 15 minuten in
ruim koud water. Trek de zuurkool
met twee vorken uit elkaaren leg de
groente met het spek en de in blok-
jes gesneden ananas in de Römer-
topf. Was de tomaten, snij ze in plak-
jes en leg ze op de zuurkool. Be-
strooi de plakjes met wat zout en
bieslook.
Snij de kabeljauw inrepen van 2 cm
breed, besprenkel ze met citroensap
en bestrijk ze met tomatenpuree.

Schenk er de yohgurt naast en leg
hier en daar een klontje boter op de
vis.
Sluit de Römertopf met het deksel
en zet in de koude oven. Schakel de
oven 60 minuten in op 200°C- stand
4.
Bind het vocht eventueel met het
aardappelmeel en het water en zet
alles zonder deksel nog 10 minuten
terug in de oven.

hub meijer

Oplossing van gister

1. anoniem 2. portret 3. ontaard 4. gil
keerdam.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. soort nooduitgang; 8. rivier
in Frankrijk; 9. rund; 11. soort takel; 12.
dieregeluid; 13. rekening; 15. paradijs; 17.
part; 18. overschot; 19. paardekracht
(afk.); 20. etage (afk.); 21. putemmertje;
23. afgesneden schijf; 25. negende toon
vanaf de grondtoon; 26. rivier in Duitsland;
27.1000 meter (afk.); 28. afvloeipijpje v.e.
goot; 30. symbool van neon; 31. belege-
ring; 33. werkelijkheid.

Verticaal: 1. goudkleurig; 2. hoewel; 3
meiijk; 4. aanwijzend vnw.; 5. st*
Duitsland; 6. muzieknoot; 7. afbeel"
10. terrine; 12. kostwinning;"l4. si9r
16. gedeeltelijk; 21. zinnebeeld van de
rine; 22. opstandeling; 23. kaartspel:
gil; 29. bijbelse naam; 31. uitroep; 32-
-soonlijk vnw.
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Bedrijf in DDR
gaat stukken

Muur verkopen

OOST-BERUJN - Een Oostduits staatsbe-
drijf heeft de taak op zich genomen om stuk-
ken van de Berlijnse Muur in de verkoop te
brengen. Tot dusverre werden originele stuk-
ken Muur alleen door buitenlandse bedrijven
en particulieren ter verkoop aangeboden. De
opbrengst van de verkoop is bestemd voor
humanitaire doelen in de DDR, zo heeft het
Oostduitse persbureau ADN gisteren be-
richt.

Ondertussen gaan de veranderingen in het
dagelijkse leven in de DDR zo snel dat som-
mige mensen wellicht al weer moeite hebben
zich te herinneren hoe het 'vroeger' was. Het
ooit zo brave nationale persbureau ADN
geeft de verklaringen van de oppositie door,
meldt demonstraties en analyseert kritisch

de economische en politieke problemen, als-
of men nooit anders heeft gedaan heeft.

De Oostduitsekranten doen in niets meer on-
der voor de Westduitse die nu overigens
overal te koop zijn. Het uitgesproken anti-

communistische 'Die Welt' heeft een
groeiend leger abonnees in de DDR. De Oost-1
duitse kranten bevatten nu advertenties en
brengen de programma-overzichten van de
Westduitse televisie.

Deze maand werd het nieuwe Oostduitse
straatbeeld gecompleteerd met pornobladen
in de kiosken en de Oostduitse tv bracht op
eerste kerstdag na middernacht een Franse
sexfilm. Er zijn echter ook dingen die moei-
lijk veranderen, zoals de afkeer van politie-
agenten. Zij hebben nu weken toegezien hoe
de 'verschrikkelijkste' leuzen werden geroe-
pen bij demonstraties , maar worden daar-
voor niet beloond: ontslagen agenten bekla-
genzich erover dat zij ondanks 230.000 vaca-
tures niet aan de bak komen.

ureau moet
ministerie
doorlichten
HAAG - Een team van negen

gaat de organisatie
het minsterie van Onderwijs[chten. Minister Ritzen heeft
"oor opdracht gegeven aan

" Barneveld van het organisa-
Jfeau De Galan en Voigt. Bar-d, deskundig op het gebied
de arbeids- en organisatiepsy-
Jgie, is druk doende daarvoor
*am samen te stellen. Binnen
baanden wil hij een rapport op'eggen. Het accent van het oh-

komt te liggen op de moge-
nd beleidsvoorbereiding. te
''den van uitvoering van beleid.f aanpak heeft bij studiefinan-

in Groningen, toen daar
problemen bestonden, goe-

opgeleverd.

farnensnelling van het onder-nam is nog niet duidelijk,
'eveld laat zich assisteren door
1 andere? externe deskundigen
*t gebied van arbeids- en orga-
'jepsychologie. Verder zal een
*J ambtenaren van het ministe-
*ttting nemen in het team.

Druk
Nadat urenlange gesprekken tussen
de Amerikaanse opperbevelhebber
in Panama, generaal Thurman, en
de pauselijke nuntius ter plaatse op
niets uitliepen, zijn Amerikaanse
troepen gisteren begonnen met een
psychologisch offensief tegen de
ambassade. Vlak buiten de ambas-
sadewerd een radio neergezet waar-
uit keiharde popmuziek klonk. De
lichten in de buurt hebben zij uitge-
schoten en iedereen die de ambas-
sade in of uit gaat, wordt uitgebreid
gecontroleerd.

Het ministerie van Justitie in Was-
hington heeft inmiddels bekend ge-
maakt vier Europese landen te heb-

ben gevraagd bankrekeningen vanNoriega te bevriezen. Het gaat om
Zwitserland, Engeland, Frankrijk
en Luxemburg. De Amerikanen
vermoeden dat zich op de rekenin-
gen in deze landen geld bevindt, dat
Noriega heeft verdiend aan handel
in cocaïne. Het zou alles bij elkaar
om een bedrag van ten minste 10
miljoen dollar gaan.

Actie Antillen
tegen witwassen
van druggelden

WILLEMSTAD - De bankiersvere-
niging van de Nederlandse Antillen,
de Vereniging van Offshore Ban-
kiers en de Vereniging Offshore Be-
langen hebben gisteren in Willem-
stad de internationale gedragscode,
die het witwassen van druggelden
moet helpen tegengaan, onderte-
kend. De gedragscode is eenjaar ge-
leden op een bijeenkomst in Bazel
opgesteld en ondertekend door een
aantal landen, waaronder Neder-
land en de VS.

De gedragscode beoogt commercië-
le banken ertoe te bewegen op ef-
fectieve wijze het witwassen van
gelden tegen te gaan. Hiertoe zal bij
transacties vooral de identiteit van
nieuwerekeninghouders en hun re-
laties worden nagetrokken. Dubieu-
ze cliënten moeten worden ge-
weerd, samenwerking met justitiële
autoriteiten moet een institutioneel
karakter krijgen.

Minister van Financiën Gilbert de
Paula kondigde aan dat de Antil-
liaanse regering binnenkort bij het
parlement een wetsontwerp zal in-
dienen over het toezicht op het kre-
dietwezen. Daarin, zei de minister,
worden tevens sancties opgenomen
tegen lokale banken die de gedrags-
code schenden of anderszins het
witwassen van druggelden toe-
staan.

Blokkeren
Franse gerechtelijke autoriteiten
hebben gisteren al bankrekeningen
ter hoogte van ongeveer 6,6 miljoen
gulden laten blokkeren die op naam
staan van de Noriega en leden van

zijn familie. De maatregel volgde
nadat afgelopen vrijdag een aan-
houdingsbevel was uitgegeven te-
gen niet nader genoemde personen
die werden beschuldigd van illegale
handel in verdovende middelen en
financiële transacties in verband
daarmee.

Nicaragua heeft gisteren het lan-
dingsrecht opgeschort voor Ameri-
kaanse vliegtuigen die de VS-am-
bassade in Managua bevoorraden.
De maatregel geldt voorlopig tot en
met 19 januari. De stap vormt een
antwoord op de omsingeling door
VS-troepen van de Nicaraguaanse
ambassade in Panama, zo werd ge-
zegd.

Conferentie DDR
ongerust over
neo-nazisme

IjST-BERLIJN - Oostduitse rege-
lsvertegenwoordigers, opposi-
t^F^eperingen en kerkelijke groe-
ta hebben gisteren tijdens de vier-
Wpi tting van de zogeheten 'Ronde-
V elconferentie' in Oost-Berlijn ge-
lu rschuwd tegen het oplevend
lq 'fiazisme in de DDR. In een re-
V zeiden de 36! afgevaardigden
Holistische krachten waar te
Or» en die sterk toenemen en zichsaniseren.
I afS ? ?evaardigden kwamen giste-
§qeDlJeen om hervormingsmaatre-
kje fte bespreken voor devrije ver-

n^en le volgend jaar op 6 meien Worden gehouden. In januari
ki e een eerste ontwerp voor een

6* 'n het parlement worden
S^l^eld. Deelnemers van de ver-
v^ ring beschuldigden de regering
t|jet gemier Hans Modrow ervan

nod'ge informatie te ver-
Vti over de economische si-
% 6 die n°dig isvoor het opzetten

6en hervormingsprogramma.
Heu v°orstel van de oppositiegroep
?oeues Forum om Modrow te ver-
V005,n hierover vrajgen te beant-, werd verworpen, evenals
feren?°rstel om de Rcnde-Tafelcon-

vetorecht te geven inzake

Extra zorg milieu
kan tot meer banen

leiden bij politie
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het inzetten van
meer personeel om verdere vervui-
ling van het milieu tegen te gaan,
kan de politie extra personeel ople-
veren. Bij elkaar kunnen de politie-
korpsen door deze maatregel met
zon vierhonderd man groeien. Dit
voorstel staat in het plan van aan-
pak dat ambtenaren van de ministe-
ries van Binnenlandse Zaken en
Justitie hebben opgesteld wat be-
treft het aandeel van de politie in
het verwezenlijken van het Natio-
naal Milieubeleidsplan.
Voor het politieaandeel is 60 mil-
joen gulden beschikbaar. Minister
Dales van Binnenlandse Zaken
staat positief tegenover dit plan,
maar ministerHisch Ballin van Jus-
titie heeft zich er nog niet over uit-
gelaten. De bewindslieden moeten
het met elkaareens wordenvoor het
plan kan worden ingevoerd.

De inzet van extra politiemensen is
aan een aantal voorwaarden gebon-
den. Er komt alleen extra geld en
extra personeel als het effect van de
inspanningen 'zichtbaar' is. De ver-
wachtingen die de politiekorpsen
hebben van hun inspanningen,
moeten vooraf op papier worden ge-
zet. Zodra blijkt dat de beoogde re-
sultaten niet worden bereikt, wordt
de kraan met extra geld dichtge-
draaid. De korpsen moeten nauw
met elkaar samenwerken. Die sa-
menwerking kan aan de hand van
dePolitiewet worden afgedwongen.

Voor het uitvoeren van deze milieu-
taken, moeten beide ministeries
projectbureaus oprichten die nauw
samenwerken met deskundigen
van het ministerievan Milieu. Dat is
onder meer nodig voor het verzame-
len en analyseren van informatie
over milieucriminaliteit.

Eisen
Voor vandaag had Podkrepa een al-
gemene staking in het hele land af-
gekondigd om een aantal vérgaande

politieke eisen kracht bij te zetten:
aftreden van de regering, vorming
van een coalitieregering, ontbin-
ding van het parlement en aftreden
van het centraal comité van de par-
tij. Na de val van de regering-Ceau-
sescu in Roemenië 'is Bulgarije het
enige land in Oost-Europa waar het
totalitaire systeem intact is geble-
ven', heette het in een verklaring
van de bond.

Politburolid Andrei Lukanov en Pe-
tar Baron, secretaris van overkoepe-
lende oppositiegroeperingUnievan
Democratische krachten, zullen
vandaag praten over de ronde-tafel-
besprekingen van volgende week.
„Zij zijn het er over eens om zo snel
mogelijke ronde-tafelbesprekingen
te houden", zo zei de president van
Podkrepa, Konstantin Trenchev.

Leden van Podkrepa houden orga-
niseren sinds drie dagen demon-
straties in Sofia. Mijnwerkers in
Boekhovo en Roedozem gaan sinds
24 december beurtelings een dag in
hongerstaking om de eisen van
Podkrepa kracht bij te zetten. De
hongerstakingen zullen tot 31 de-
cember duren.

VS en Vaticaan botsen over uitlevering generaal

Patstelling rond Noriega
Van onze correspondent

HINGTON - Het Vaticaan en de VS hebben ook gisteren
'sief onderhandeld over het lot van de Panamese dictator
ii el Noriega, die sinds zondag in de ambassade van het Va-
lt in Panama-Stad verblijft. Uit uitlatingen van functiona-
h inWashington en het Vaticaan blijkt, dat de partijen lijn-
| tegenover elkaar staan. De Amerikaanse president Bush
tateren weer dat hij wil dat Noriega aan de VS wordt uitge-
'cl zodat hij er kan terechtstaan wegens drughandel.

Maar in Vaticaanstad zei woord-
voerder Joaquin Navarro Valls dat
hij op grond van' de gebruikelijke
diplomatieke procedures en het in-
ternationaal recht niet ziet hoe een
ambassade van het Vaticaan
„iemand die zich in die ambassade
bevindt, kan uitleveren aan een an-
der land". De onderhandelingen
worden gecompliceerd door het
feit, dat niet duidelijk is wat de nieu-
we Panamese regering onder lei-
ding van president Endara wil. En-
dara zei gisteren dat het Vaticaan
Noriega uit de ambassade moet zet-
ten, maar hij zei niet wat er vervol-
gens met de gewezen dictator zou
moeten gebeuren.

" Amerikaanse soldaten bewaken een viertal verdachte
Panamezen. De man zonder hemd op de voorgrond bleek
een Panamese militair in burgerkleding te zijn.

binnen/buitenland

eid Marcos
eruggestort
PH - De Filipijnse regering
Van een Zwitserse bank de
betaling ontvangen van gel-

-6 illegaal in Zwitserland zijn
taeerd door de voormalige
ent Ferdinand Marcos. De
frse autoriteiten gaven de Fili-

[2,l3 miljoen dollar terug dieJl bij een bank in Genève wa-
Ptort op naam van een naastefcrker van Marcos. Het gaat
F» fractie van het totale bedrag
FTrnoedelijk door Marcos en
(Ornuiten naar Zwitserland is
sd.

Herstel banden
Egypte en Syrië
DAMASCUS - Egypte en Syrië
hebben woensdag besloten hun di-
plomatieke betrekkingen na tien
jaar volledig te herstellen. Dit is
meegedeeld in een gezamenlijk
communiqué na afloop van twee
uur beraad in Damascus tussen de
Syrische president Assad, en pre-
mier Atef Sedki van Egypte. Assad
en zijn Egyptische collega Hosni
Moebarak zullen elkaar in januari
ontmoeten.
Syrië, gevolgd door de meeste Ara-
bische landen, verbrak in 1979 de
betrekkingen met Egypte uit pro-
test tegen het Egyptische vredes-
verdrag met Israël. Het aangaan van
diplomatieke betrekkingen met Sy-
rië wordt gezien als de kroon op de
pogingen van Moebarak om Egypte
weer te doen opnemen in de Arabi-
sche wereld. Syrië hoopt op deze
manier de toenemende isolatie van
het land te doorbreken. Damascus
krijgt veel kritiek te verduren van-
wege zijn rol in Libanon en wegens
vermeende steunaan het internatio-
nale terrorisme.

Onmiddellijke gesprekken metoppositie

Nieuwe concessie
bewind Bulgarije

Van de redactie buitenland
SOFIA - De communistische lei-
ders in Bulgarije hebben gisteren
een nieuwe concessie gedaan en in-
gestemd met onmiddelijke gesprek-
ken met de oppositionele Unie van
Democratische Krachten. De onaf-
hankelijke vakcentrale Podkrepa,
die zegt 50.000 leden te hebben, is
tevreden over de toezegging van de
regering en heeft een voor vandaag
aangekondigde algemene staking
afgelast.
De nieuwe toezegging volgt op de
waarschuwingsstaking van twee
uur die gisteren werd gehouden.
Daartoe was opgeroepen door de
vakbond Podkrepa ondanks toezeg-
gingen van de communistische par-
tij dat een ronde-tafelconferentie
met de oppositie in 1990 mogelijk
was. Oppositie-activisten zeiden dat
aan de staking van gisteren onder
meer artsen, mijnwerkers, fabrieks-
en spoorwegarbeiders deelnamen.

punt uit
Dioxine

Het melkvet van koeien die in
de buurt van kabelbranderijen
grazen, bevat hogere dioxine-
gehaltes dan van koeien in de
rest van Nederland. De hoe-
veelheid dioxine blijft echter
veelal onder de kritische grens-
waarde. Dat blijkt uit een ver-
volgonderzoek van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid
en Milieuhygiëne (RIVM).

Krediet
Kredietbemiddelaars, informe-
ren hun klanten volstrekt on-
voldoende. Vaak wordt de in-
formatie ook op een onjuiste
manier aan de financiële situa-
tie van de klant aangepast. Bo-
vendien betaalt de klant meer
rente dan de bemiddelaars in
advertenties voorschotelen. Dit
zijn de belangrijkste uitkom-
sten van een onderzoek dat
Konsumenten Kontakt heeft
gehouden naar de praktijk van
de kredietbemiddeling.

Hulp
Volgend jaar is in Ethiopië
ruim een miljoen ton aan voed-
selhulp nodig om een hongers-
noodramp te voorkomen. Het
door de FAO genoemde cijfer
overtreft ruim drie keer de
schatting van de Ethiopische
regering.

Te koop
De schatrijke ondernemer Do-
nald J. Trump uit New Vork
slaat weer toe: de Trump Prin-
cess, zijn huidige motorjacht, is
te koop voor tenminste 115 mil-
joen dollar, ofwel 230 miljoen
gulden. Dit bedrag zal Trump
een winst van meer dan ’ 150
miljoen opleveren. Dat geld
kan hij wel gebruiken, want
Trump laat voor ruim ’ 400 mil-
joen een nieuwe Trump Prin-
cess met een lengte van 128 me-
ter bij jachtwerfAmels in Mak-
kum bouwen.

Opstand
De Filippijnse militaire politie
heeft gisteren traangas ingezet
om een einde te maken aan een
opstand van ongeveer 150 poli-
tieke gevangenen in het deten-
tiecentrum van de MP in Mani-
la. De commandant van de MP,
Ramon Montano, zei dat de
communistische guerrillaleid-
ster Wilma Austria-Tiamzon uit
de gevangenis was ontsnapt.

Aangehouden
De Haagse politie heeft in de af-
gelopen maanden zestig aan-
houdingen verricht in verband
met de ontvoering en het gedu-
rende lange tijd vasthouden
van een nu 18-jarigevrouw. In
die tijd werd zij ernstig be-
dreigd en vele malen verkracht.
Volgens de politie kon de
hoofdverdachte het niet ver-
kroppen dat de bewuste vrouw
twee jaar geleden de relatie met
hem verbrak. Een reden voor
hem om samen met zijn familie
en een grote groep vrienden
een ware terreur op haar en
haar familie uit te oefenen.

Boeken
Het aantal door particulieren
gekochte algemene boeken is
in het derde kwartaal van 1989
met 2 procent (100.000 boeken)
gestegen in vergelijking met
dezelfde periode in het jaar
daarvoor. De totale omzet in
guldens steeg in die zelfde pe-
riode met 7 procent. Het gemid-
delde bedrag van 23,10 gulden
dat voor een boek werd be-
taald, lag in de periode van juli
tot oktober 6 procent hoger dan
eenjaar eerder.

Romeins
Bij Cambridge ten noorden van
Londen hebben archeologen
de resten opgegraven van een
Romeinse pleisterplaats, die
was voorzien van een parkeer-
terrein en een motel.

Bevestigd
Na tien dagen stilte heeft de Is-
raëlische minister van Buiten-
landse Zaken Moshe Arens be-
vestigd dat zijn land olie van
Iran heeft gekocht.Het Ameri-
kaanse tv-station NBC meldde
op 17 december dat Israël twee
miljoenbarrel olie van Iran had
gekocht en daarvoor 36 miljoen
dollar had betaald. Volgens
NBC werd de olie gekocht in
het kader van pogingen om Is-
raëlische soldaten te bevrijden
die in Libanon gevangen zyn
genomen. Arens ging op de
eventuele achtergronden van
de olie-aankoop niet in.

Klachten
Vanaf 1 januari buigen onaf-
hankelijke commissies zich
over klachten over de kinder-
bescherming. Tot voor kort
werden klachten behandeld
door leden van de Raad van de
Kinderbescherming, maar met
ingang van volgend jaar be-
staan de klachtencommissies
uit onafhankelijke deskundi-
gen.

(ADVERTENTIE)

VAN BEZETTING TOT
BEVRIJDING

(ADVERTENTIE)

Actie voor Roemenië
Giro 797, Utrecht
Maak een standaard-voedselpakket:
Bonen 2 pakken van 500 gram, bijv. bruine, witte bonen
Rijst 1 pak van 500 gram. Niet snelkokend
Suiker 1 kilo
Vlees of vis in blik (maximaal 500 gram)
Chocolade 6 repen
Kaarsen (6 stuks in doos)
Lucifers 1 pak
2 kuipjes plantaardige boter

Het geheel in afgesloten plastic zak en daarna in sterke kartonnen doos
verpakken en doos goed afsluiten.
Het contactadres van het Kringbureau van het Nederlandse Rode Kruis is:

Kringbureau Limburg
Burg. Coonenplein 2, Limbricht. Tel. 04490-26611

Voor informatie over aanleveradressen van voedselpakketten kunt u contact
opnemen met bovenvermeld bureau.

|^^-_H-_l_H__^__HH_[
fOTALE
PPRUIMING

!"] * _Rl!L^_lMll a___l
1l a_W?

" Hl
SCHOENMODE
CRIJNS

Kouvenderstraat 40L Hoensbroek, tel. 045-211330
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Een voorlopig comité van vrije vak-
verenigingen heeft gisteren op tv
een beginselprogramma gepresen-
teerd. Geëist worden absolute onaf-
hankelijkheid van de bonden tegen-
over de staat en de ondernemingen.
Voorts wil men stakingsrecht. Ook
oude politieke partijen doen weer
van zich spreken. De heropgerichte
Nationale Boerenpartij, die in 1946
de laatste vrije verkiezingen in het
land won, kwam onmiddellijk in
aanvaring met het FNR omdat dit
de BNP toegang tot de media wei-
gerde. Ook de Democratische Partij
en de Nationale Christelijke Boe-
renpartij, zijn weer actief. Mazilu
sloot niet uit dat de in feite niet
meer bestaande Communistische
Partij ook aan de verkiezingen deel-
neemt.
Het FNR heeft de Zwitserse autori-
teiten op eerste kerstdag gevraagd
om juridischebijstand om de gigan-
tische tegoeden van de Ceausescu's
op diverse rekeningen over te kun-
nen maken naar de Roemeense
staatsbank.
Om de winkels in de steden te kun-'
nen bevoorraden met goederen en
de stroom hulp uit het buitenlandte
coördineren, is een speciaal comité
opgericht. Volgens de Roemeense
radio zijn vanuit alle delen van het
land 900 treinwagons met levens-
middelen onderweg naar Boeka-
rest.

Broer
De familie van haar moeder be-
zette echter ook allerlei sleutel-
posities. De echtgenoten van
haar zussen Maria en Reghina,
waren ministers en hadden daar-
naast nog allerlei andere belang-
rijke functies. Zwager Manea
Manescu was ook nog vice-presi-
dentvan de Staatsraad. Een der-
de zwager zat bij het ministerie

van Machinebouw. Haar broer
Gheorghe was als vice-premier
nog het hoogst geklommen.
Ilie Ceausescu, de broer van de
Conducator, had als generaal en
vice-voorzitter van de Nationale
Defensieraad de sleutel tot het
leger. Zijn andere broers, lon,
Marin en Florin, hadden het vice-
voorzitterschap van het Planbu-
reau, diplomatieke functies en
een topbaan bij de partijkrant
Scinteia in handen.
Maar de 'Grote Leider' bedacht
ook neef Cornel Burtica met een
ministerschap bij Buitenlandse
Handel en Internationale Econo-
mische Samenwerking en neef
lon lonitamet een ministerschap
bij Landsverdediging.
In totaal bekleedden zon twintig
intiemevrienden en familieleden
belangrijke posities in de politie-
ke top, het leger en de veilig-
heidsdienst van het land. Maar
hun brute en brutale heerschap-
pij is nu ten einde.

Veeskinderen
Weiding om te doden, daarop

het trainingsprogramma
** de 'Securitate-recruten' in fei-

In Sibiu en Brasov had de
jl'eime politie twee vormingsin-
'Uiten voor naar schatting 6.000
Polieren. Volgens de nieuwe

leiding werden bij
Afkeur jonge weeskinderen ge-
Cruteerd die men in het oplei-

een thuis wilde bic-
**?■ Van jongs af aan werden zij
'Tn een strakke discipline, in ge-

ook de zwaarste en onmen-'Hikste opdrachten van de
uit te voeren. Een

p de kernpunten van het oplei-
was het syste-

atisch kapot maken van ieder
6rsoonlijk gevoel.

J? gruwelijke slachtpartij in Ti-J^oara bewijst hoe meedogen-
Os de geheime dienst te werk
J^g: met schoten of messteken
gloorde mensen, opengereten
\'ken, geslachtsdelen afgehakt.;e vingers werden van de lijken
*hakt om identificering moeilijk
u, maken. Ook in Timisoarahoot de Securitate 45 kinderen?er, die naar de poppenkast wa--11 geweest en naar huis gingen.

Wild
*T gewonde Securitate-man die
een ziekenhuis van Boekarest

erd afgeleverd, had onder het
rband een pistool verborgen en

zodra hij de kans kreeg haalde hij
het tevoorschijn en richtte op art-
sen en patiënten. Gelukkig voor
hen waren zijn kogels op en er wa-
ren zes mensen voor nodig om de
wild om zich heen slaande man te
overweldigen.
Toen bij de opstand aan de voor-
avond van Kerst een groot aantal
bommen afgingen, ontdekte het
leger een wijdvertakt onder-
gronds gangenstelsel. De ingan-
gen bevonden zich in 'Securitate-
huizen' dieer van buitenaf als ge-
wone woningen uitzagen. De tun-
nels werden vermoedelijk aange-
legd in de jaren '80 toen de metro
werd gebouwd. In tal van metro-
stations en belangrijke ministe-
ries waren goed gecamoufleerde
ingangen. In een woning vond
men een elektronisch bewakings-
systeem voor het ondergrondse
netwerk.

Willekeurig
Vanuit dat netwerk sloegen com-
mando-eenheden die gespeciali-
seerd waren in anti-terreurber-
strijding en sabotagedaden toe.
Via de ondergrondse gangen do-
ken kleine groepjes tot de tanden
bewapende agenten overal op, op
straat, op daken van huizen. Daar-
vandaan openden zij dan volko-
men willekeurig het vuur op alles
wat bewoog, om vervolgens weer
'in het niets' te verdwenen onder
de grond.

De tunnels dienden tweeërlei
doel. Zij leidden naar grote op-
slagplaatsen voor wapens en ma-
terieel en dienden als vluchtweg.
Het gangenstelsel begon midden
in het machtscentrum: het presi-
dentieel paleis en de gebouwen
van het Centraal Comité en het
ministerie van defensie. Zij liepen
tot aan het Dimbovita-meer in het
noorden van Boekarest. Door de
ondergrondse gangen kwam het
leger in zijn strijd tegen Ceauses-
cu en zijn aanhangers steeds weer
voor verrassingen te staan.

Burgerafdeling
De Securitate had naast een mili-
taire tak, die diende voor de per-
soonlijke bescherming van Ceau-
sescu, het neerslaan van opstan-
den en het verdedigen van het va-
derland in geval van oorlog, ook
nog een burger-afdeling. Het be-
staan van deze tak, merkten de
burgers dagelijks.

Dc 'burgeragenten' hadden over
het hele land een net van infor-
manten gecreëerd. Kinderen
moesten hun ouders bespioneren,
buren vertrouwden elkaar niet
meer. Zelfs een onschuldig poli-
tiek getint grapje was al genoeg

om de Securitate op het dak te
krijgen. Die namen 'verdachten'
mee en verwanten kregen pas
maanden of jaren later te horen
wat er met de ongelukkige was ge-
beurd, of hij was verbannen, of in
een kamp of gevangenis terecht
was gekomen.
Of iemand nu directeur, ambte-
naar of journalist was, het kon
iedereen gebeuren dat hij op een
dag zou verdwijnen, zonder ge-
rechterlijk vonnis.
Vrijuit praten kon nergens, overal
was afluisterapparatuur. Wilde
men in de eigen woning het hart
eens luchten, dan was de enige
mogelijkheid de radio keihard aan
te zetten, en allekranen te laten lo-
pen, om afluisteren onmogelijk te
maken.

Voorman van
studentenbond

overleden
AMSTERDAM - Ton Regtien,1,1 1963 een van de initiatiefne-mers van de Studenten Vakbe-
weging, is op 25 december 1989
lft Amsterdam als gevolg van
fen hartinfarct overleden. Reg-
Hen, die in de jarenzestig en be-
gin jaren zeventig tot de voor-
trekkers van de studentenbe-
weging behoorde, had net deMatste hand gelegd aan een do-
cürnentarie over de aanslagen
?P kantoren van het African''ational Congress. Hij is 51 jaar
°Ud geworden.

T T 3*on Regtien behoorde begin ja-en zestig tot de generatie jon-geren die de gevestigde orde
"■Jestormden. Vanuit Nijmegen
J^aar hij zich als student psy-
nologie meldde, was hij eenan de drijvendekrachten ach-'er de in 1963 opgerichte Stu-denten Vakbeweging. Belang-

doel van deze SVB was~e erkenningvan de student alsen maatschappelijk verschijn-
s^- Aanvankelijk keerde de

yB zjcn tegen net Q<oor ac tra _
,'uonele studentencorpsen be-

eerste leven aan de universi-
■^"t. Al gauw kwam de bond opoor de financiële en sociale
t?>sitie van met name studen-
s

n uit de lagere inkomensklas-n, die in deze jaren massaalëlr*gen studeren.

was nauw betrokken
rJ sPectaculaire acties zoals de

van het Maagden-
u's, het administratief een-urn van de Amsterdamse uni-

,-ersiteit. Laatstelijk was Reg-en werkzaam als publicist in

Vanwege ontwikkelingen in Oost-Europa

Universiteiten
Peking bewaakt

Van onze correspondent
SINGAPORE - De Chineserege-
ring heeft, na de executie van de
Roemeense leider Nicolae Ceau-
sescu en diens vrouw Elena, alle
universiteiten in Peking onder
scherpe bewaking gesteld. De
maatregel kwam, nadat studen-
ten van de Universiteit van Pe-
king die afgelopen voorjaar een
belangrijke rol hebben gespeeld
bij de pro-democratische beto-
gingen, de executie van Ceauses-
cu aangrepen om kritiek te leve-
ren op Deng Xiaoping.

De studenten stellen Deng ver-
antwoordelijk voor het bloedbad
op het Tiananmenplein, afgelo-
pen juni. De studenten demon-
streerden tegen de Chinese lei-
der door het demonstratief stuk-
smijten van flesjes. De naam van
Deng betekent in het Chinees
'klein flesje. Ook werd enkele'
dagen geleden op de universiteit
van Peking een affiche gevon-
den, waarop de Chinese leiders
werden belachelijk gemaakt.
De politie heeft opdracht gekre-
gen om studentenbetogingen in
de gaten te houden en studenten,
die in groepjes de universiteit
verlaten, door agenten in burger
te laten schaduwen.
De Chinese autoriteiten zouden,

volgens- westerse waarnemers,
bevreesd zijn dat de val van de
communistische regeringen in
Oost-Europa inspirerend werkt
op de studenten, die in juni het
voortouw hadden genomen tij-
dens de pro-democratische beto-
gingen in Peking. Ceausescu
werd door deChinese leiders be-
schouwd als een bondgenoot in
hun streven om de democrati-
sche hervormingen buiten de
deur te houden.

Hoop
Naar het buitenland gevluchte
studentenleiders hebben ver-
klaard, dat de politieke hervor-
mingen in het Oostblok nieuwe
hoop hebben gegeven aan hun
zaak. „Ook China zal niet in staat
zijn om veranderingen tegen te

houden", verkaarde Hu Peng, de
leider van de in de VS opereren-
de Chinese Alliantie voor demo-
cratie, in Taiwan.
Volgens een andere studenten-
leider hebben de demonstraties
in mei in Peking het democrati-
seringsproces in het Oostblok
versneld. „De 50 dagen durende
strijd van de Chinese studenten
en van het volk, heeft nieuwe
condities geschapen voor de
Oosteuropeanen. En natuurlijk
hebben deze ontwikkelingen
ook een belangrijk effect op
ons", zei Wan Runnan, secreta-
ris-generaal van de in Parijs ge-
vestigde Front voor een Demo-
cratisch China.
De Roemeense revolutie lijkt de
al eerder aan de dag getreden
diepe verdeeldheid binnen de
Chinese communistische leiding
te benadrukken, waarbij het de-

bat over de noodzaak van politie-
ke hervormingen en de inzet van
het leger tegen de bevolking
stond, zo meenden zij-

Voor privéleger Ceausescu kromp iedere Roemeen ineen

Securitate was een
echte moordmachine

Van de redactie buitenland
?>EKAREST - 'Securitate':

die woorden kromp
'ere Roemeen ineen. Wan-

buren of mensen die
ch kritisch opstelden, ver-enen- dan was dat tien te-
jft één het werk van de
'000 mannen en vrouwen

het privéleger van de
Een uitgebreid

Wonagesysteem dat werkte
* in de meest afgelegen
6rgdorpen, zorgde ervoor
f- Roemenië een zwijgend"ti werd.

''Wordt het zwijgen doorbroken
,*r de moordmachine waarmee
Itator Ceausescu tot iedere prijs
* macht probeerde te handba-
lt Tot het laatst bleven de Secu-

fanatiek en niets en
ontziend doden. De wan-den en de uitgekiende struc-

van de Securitate lijken eer-r uit een gruwelverhaal te ko-
dan uit de werkelijkheid.

Noord-Korea
Noord-Korea, jarenlang een van
de trouwste bondgenoten van
Roemenië, heeft gisteren de
nieuwe regering in Boekarest er-
kend. Het communistische be-
wind in Pyongyang sprak be-
richten tegen dat Noordkoreaan-
se troepen in Roemenië hebben
meegevochten om Ceausescu te
steunen.
Een ander Aziatisch communis-
tisch land, Vietnam, dat heeft ge-
zegd het communistische sys-
teem te handhaven en het be-
wind van Ceausescu steunde,
heeft gisteren gezegd het recht
van de Roemenen op zelfbe-
schikking te erkennen.
De Vietnamese leiding heeft de
ineenstorting van het commu-
nistische systeem in Oost-Euro-
pa het gevolg genoemd van on-
dermijning door kapitalistische
imperialisten. De Vietnamese
partij heeft zich verplicht tot eco-
nomische hervormingen maar
heeft het opgeven van haar
machtsmonopolie van de hand
gewezen.

binnen/buitenland

Het einde van een florerend familiebedrijf

De Ceausescu-clan
Van onze correspondent

■EERLEN - Het einde van Ni-
pte Ceausescu betekent ook
et einde van een florerend fami-
*bedrijf. De 'meest geliefde
°on van het volk' heerste niet al-
ten over het grote Dacische rijk
f^menië, maar werd bijgestaan
*°r een familieclan die zichzelf

keizerlijk leven bezorgde.
klein voorbeeld: De Condu-

ctor zelf, een fervent berenja-
£r. bezat afgezien van zijn palei-
*n in Boekarest dertig zeer lu-Jjeuze villa's en jachthuttenver-
Weid over Roemenië.

fli vrouw Elena Petrescu,'°chter van een kroegbaas met*n ziekelijke passie voor dia-
JJnten, was zyn rechterhand.
"eze Doctor, Ingenieur (titels die
Nversiteiten haar onder dwang
*oben verleend op grond van
*°efschriften die door anderenN"den geschreven) stond aan
*t hoofd van de Securitate, de

beruchte staatspolitie.
Toen Nicolae eerder deze week
in Iran verbleef om olie tekopen,
moet zij de order hebben gege-
ven om in Timisoara het vuur te
openen. Zij had grote politieke
en economische macht als voor-
zitster van de Commissie van
Staats- en Partijkaders, van het
Planbureau, van de Staatsraad
van Wetenschapsbeleid en Tech-
nologie, en van de Centrale Raad
voor de Organisatie en de Lei-
ding van het Produktieproces.
Zij heeft twee zoons en een doch-
ter voortgebracht.

De oudste, Valentin, was een te-
leurstelling voor zijn ouders. Hij
weigerde zich het marxisme
eigen te maken en trouwde de
dochtervan eenrivaal waarna hij
werd onterfd. Maar zoon Nicu,
een rokkenjager met liefde voor
snelle wagens, bekleedde de
functies van minister van Jeugd-
zaken, secretaris van de Commu-
nistische Partij in Sibiu, en se-
cretaris van de Communistische
Jeugdbond. Hij maakte boven-
dien deel uit van het Politiek Uit-
voerend Comité.
Dochter Zoia kwam niet verder

dan hoofd van de faculteit wis-
kunde van het nationaal weten-
schappelijk en technisch insti-
tuut.

Netwerk
Het Roemeense leger is nog steeds
bezig met het gang voor gang uit-
kammen van het immense netwerk
van tunnels en bunkers onder de

hoofdstad. Vanuit dit labyrint heb-
ben de 'terroristen' verrassingsaan-
vallen uitgevoerd en heeft een niet
bekend aantal zich er verschanst.
Bovengronds wordt door het leger
en vrijwilligers op grote schaal ge-
controleerd en gefouilleerd. leder-
een die een wapen bij zich heeft of
zich niet kan legitimeren, wordt on-
middellijk afgevoerd.

Waarnemers menen overigens dat
het leger de doorslag heeft gegeveh
in het snelle proces tegen en de te-
rechtstelling van Ceausescu. Vol-
gens westerse specialisten is de Se-
curitate ook doorgedrongen tot in
het leger, dat bij een eerder door de
FNR toegezegd open en eerlijk pro-
ces veel van het prestige van de af-
gelopen dagen zou verliezen.

De Arabische Liga heeft het FNR'
verzocht de bevolking te manen
Arabische diplomaten in Boekarest
ongemoeid te laten. Dezen zouden
worden belaagd nadat via de media
werd gemeld dat PLO-guerrilleros
en stoottroepen van deLibische ko-
lonel Gaddafi, die in Roemenië in
geheime centra werden opgeleid,
aan de zijde van de Securitate heb-
ben meegevochten. Gaddafi ont-
kent de beschuldigingen.

De Nederlandse regering verwacht
het nieuwe Roemeense bewind bin-
nen enkele dagen formeel te kun-'
nen erkennen. Op het ministerie
van Buitenlandse Zaken ziet men
het FNR als een voorlopig bewind
dat zelf niet optreedt als regering,
maar doende is een regering samen
te stellen. „Eerst nadat het bevoeg-
de gezag op de nieuweregering zal
zijn overgegaan, kan deze wordefc
erkend", aldus een verklaring.

Asielzoekers vinden toekomst te onzeker

Roemenen willen
nog niet terug

Van onze verslaggever
ECHT - Hoofdschuddend staart de
drie maanden geleden uit Roemenië
gevluchte Calin voor zich uit. „Dui-
zenden doden zijn er gevallen", is
het voor zich sprekende commen-
taar op derecente gebeurtenissen in
Roemenië. De dertien asielzoekers
uit Roemenië die in het tijdelijk op-
vangcentrum in Echt verblijven,
willen ondanks de vaJVvan de gehate
dictator en de dood van het echt-
paar Ceausescu voorlopig nog niet
terug naar het land vanwaar zij om
politieke redenen zijn gevlucht.

„Als het aan mij ligt ga ik nooit meer
terug. Het liefst zou ik in Nederland
trouwen en hier blijven wonen en
werken", zegt de fervente anti-com-
munist Calin. „Zolang de met bu-
reaucratie van het regime niet weg
is en zolang er ook maar één com-
munist in de regering zit wil ik in
Nederland blijven. Elke communist
is voor mij een crimineel", aldus Ca-
lin dieaan zijn gezicht nog duidelijk
zichtbaar littekens draagt van mis-
handelingen van de Securitate.
Hij wist Roemenië te ontvluchten
na eën drie uur durende zwemtocht
over de Donau. Voor hem was de
maat meer dan vol nadat ook het
huis van hem en zijn ouders met de
grond gelijk was gemaakt, omdat

Ceausescu vond dat de dorpen in
Roemenië gesaneerd moesten wor-
den.

Eerder had hij al tal van slechte er-
varingen opgedaan met de dicta;
tuur, omdat hij zowel katholiek als
anti-communist is. Hij werd onder
meer veroordeeld tot veertien
maanden cel nadat hij anti-Ceauses;-
cu leuzen op de muur had gekalkt.

Stilte
De in Echt verblijvende Roemenen
hebben de kerstdagen met gemeng-
de gevoelens doorgebracht. Ze kre-
gen presentjes van Nederlanders en
ze genoten van de kerstmuziek. De
dood van de gehate dictator werd
ook onder deRoemenen in Echt en
andere opvangcentra in Limburg
met vreugde begroet. Er is er ook
verdriet om het verlies van vele
landgenoten. „We hebben uit eer»
bied voor de slachtoffers een mi-
nuut stilte in acht genomen. Velen
van ons hebben de tranen de vrije
loop gelaten", aldus Calin. Daai}-
naast is er onzekerheid over het lot
van familieleden en bekenden.

„Mijn vrouw en kind heb ik in Roe-
menië moeten achterlaten. Na dfe
gebeurtenissen van vorige week
heb ik geen contact meer met ze gè
had. Ik weet niet eens of ze nog w^l
in leven zijn", aldus Jelecutean Da-
niel. Ook hij draagt sporen van dé
onderdrukking. Hij mist enkele tan-
den. Deze zijn door de veiligheids-
troepen eruit geslagen.

Daniel vluchtte twee maanden gele-
den met zijn compaan Niculea Ni-
culae in een Turkse vrachtwagen uit
Boekarest. Een Turkse chauffeuy
bleek bereid voor de som van dui-
zend Duitse Mark per persoon het
tweetal de grens over te smokkelen.
Voor Daniel betekende dat einde-
lijk vrijheid. Het was voor hem d£
spreekwoordelijke 'driemaal is
scheepsrecht'. Bij twee eerdere
vluchtpogingen was hij telkens in
de kraag gegrepen en veroordeelt!
tot respectievelijk acht maanden eb
twee jaar gevangenisstraf.

Teksten
Zijn metgezel die met hem d£sprong naar het Westen waagde
nam de wijk omdat het leven vooir
hem onmogelijk was geworden. Het
spelen in de folkrockgroep Fluic
werd hem verboden door de Securj-
tate omdat zij teksten zongen die te-
gen de dictatuur gericht waren. Ver-
volgens werd hij ontslagen uit de fa-
briek waar hij werkte omdat hij zich
niet wilde aansluiten bij de commu-
nistische parij. „Omdat ik geen
werk had moest ik een halfjaar de
bak in. Maar ze wilden me gewoon-
weg geen werk geven", verklaart Ni-
culea.
Voor Niculea en Daniel staat het
nog niet vast of ze terug willen naar
Roemenië. „Uiteraard willen we fa-
milie en vrienden opzoeken. Maar
dan moeten we eerst een paspoort
krijgen", aldus het tweetal. Voor de
Roemenen in Echt zijher nog teveel
onzekerheden over de richting wel-
ke hun vaderland in zal slaan om nu
alterug te willenkeren naar Roeme-
nië.

0 Zie ook pagina 17

Vervolg van pagina 1

Politieke partijen
Roemenië herleven

Ondergronds netwerk wordt gezuiverd"De Roemeense televisie zond dinsdagavondom middernacht beel-
den uit van het proces tegen Nicolae Ceausescu en zijn vrouw Elena.
Ceausescu beet de voorzitter van het tribunaal, die hem - buiten
beeld - uitlegde dat er nu een nieuwe regering was in Roemenië, toe
dat „het volk moet strijden tegen die bende die met de hulp van bui-
tenlandse troepen een staatsgreep heeft georganiseerd". Ook ver-
klaarde Ceausescu dat hij geen enkel tribunaal erkende, met uitzon-
dering van de volksassemblee. Elena Ceausescu*leek uitgeput en zat
de meeste tijd in een stoel tegen demuur. Bij een vraag reageerde zij
boos en dat zij haar hele leven voor haar volk had gegeven. De vroe-
gere Roemeense leider schreeuwde, zwaaidemet zijn armen en wees
met zijn vinger om zijn antwoorden kracht bij te zetten. Ceausescu
probeerde zijn vrouw te troosten door haar hand aan te raken. „Het
is treurig dat U de misdaden die U jegenshet Roemeense volk hebt be-
gaan,-niet wilt toegeven. Wij bedoelen hier Timisoara en Boekarest,
ging de stem voort. „Hoe kunt U het volk onder ogen komen? ". Over
Elena werd gezegd: „Op grondvan uw gedrag hoort U in een gekken-
huis."
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Proces Ceausescu op televisie
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einebelegger
belegger was opnieuw de

" en bleef vervolgens weg van

de effectenbeurs. Maar ook anderen
durfden weinig 'meer te beginnen,
zodat de handel in de rest van het
jaar op een laag pitje bleef staan en
ook over het algemeen overwegend
goed bedrijfsnieuws de koersen
slechts moeizaam in beweging wist
te krijgen.

Koersen die wel in beweging kwa-
men, ofschoon niet altijd in positie-
ve zin, waren die van nieuwelingen
op de beurs. Grote belangstelling
bestond voor de introducties van
DSM (tweemaal), DAF en Poly-
gram. DSM- en DAF-aandeelhou-
dewrs hebben echter tot dusverre
van hun stukken weinig plezier be-
leefd. De prijzen van deze aandelen
staan thans op of dicht tegen hun
laagste punten aan. Dit geldt ook
voor de Italiaanse bandenfabrikant
Pirelli, die na de introductie de aan-
delenkoers dramatisch zag vallen.
Beter deden andere nieuwelingen
het zoals Free Record, Flexovit,
HCA en Sligro.
Ondanks perioden van grote stilte
ziet het ernaar uit dat de omzet op
de Amsterdamse beurs over 1989
niet veel zal afwijken van die van
1988 (f330 miljard). Ook de stem-
mingsindex komt alleszins redelijk
uit, al haalt zij niet het hoogste punt
van 198,8 dit jaar. Dat werd behaald
op 17 augustus. De index begon dit
jaar op 157,1. Op dit moment be-
weegt het cijfer zich rond de 180.

De Westerse wereld ging de jaren
tachtig in met een zeer hoog rente-
niveau. In Nederland stond het pro-
messendisconto aan het begin van
dat jaar op 12 procent. Pas in 1981
trad een echte daling in. Het laagste
punt werd eind 1987 bereikt: 4,75
procent. Een belangrijke rol speel-
den in de rente-ontwikkelingen de
aanhoudend hoge overheidstekor-
ten in Amerika, een probleem dat
nog steeds niet is opgelost. Sinds
1988 trekt de rente weer aan. Het
disconto staat nu op 8,25 procent.
Met de vrees voor een verdere stij-
ging, die ook op de aandelenmark-
ten een negatief effect uitoefent,
gaat de financiële wereld de jaren
negentig in.

Gouden Eeuw
Of wij net als na de jaren vijftigweer
naar een 'Gouden Eeuw' toegroeien
zal volgens drs C. de Pee van de af-
delingEconomischeOnderzoek van
de ABN afhangen van hoe wij de
uitdagingen die zich aandienen zul-
len aanpakken. Die uitdagingen zijnEuropa 1992, de ontwikkelingen in
Oost-Europa, de milieuproblema-
tiek en het oplossen van de beta-
lingsbalansonevenwichtigheden in
de wereld.

Zeker is volgens De Pee dat West-
Europa op monetair gebied ingrij-

pende veranderingen te wachten
staan. De topconferentie in Straats-
burg heeft aangetoond, dat de goe-
de wil van de meeste EG-landen
aanwezig is om toe te werken naar
een Economische en Monetaire
Unie.Het gevaar is alleen dat enkele
landen, juist degene die hun kapi-
taalverkeer nog moeten vrijmaken,
op korte termijn te grote stappen
willen nemen. „Met te grotestappen
bedoel ik dat de nodige coördinatie
op enkele gebieden en het slechten
van binnenmuren niet in tezelfde
tempo gebeuren".

In dit verband zijn vooral de afstem-
ming van het begrotingsbeleid en
de harmonisatie van de fiscale be-
handeling van spaargelden belang-
rijk. Verder is er een wisselwerking:
een monetaire unie zonder vrije bin-
nenmarkt werkt niet, en het omge-
keerde op de lange duur evenmin.
De ontwikkelingen in Oost-Europa
zouden het integratieproces kunnen
vertragen, maar dat zal eerder een
politieke zaak via de Bondsrepu-
bliek zijn dan van economische
beïnvloeding. De Pee betwijfelt of
een aandachtsverschuiving in West-
Duitsland grote proporties zal aan-
nemen. Er moet bovendien nog we-
zenlijk veel gebeuren in het Oosten,
voordat de landen daar een groteroi
voor ons kunnen gaan spelen.

In ieder geval gaat men er bij de
ABN vanuit dat we in de jaren ne-
gentig aanzienlijk dichter bij een
Westeuropese unie zullen komen.

Fusies
Concentraties en fusies zijn in het
afgelopen decennium in veel secto-
ren van het bedrijfsleven voorgeko-
men en deze ontwikkeling lijkt in
versneld tempo door te zetten. Ook
in het bijna verstreken 1989 zijn
hiervan mooie voorbeelden voor-
handen.
Op financieel gebied was de groot-
ste fusie die tussen Postbank en
NMB, terwijl Amev en de Ver-
enigde Spaarbank bezig zijn met
een vergaande samenwerking. In de
voedings- en genotmiddelensector
nam Unilever de Amerikaanse Eli-
sabeth Arden-groep over, fuseerden
Melkunie en DMV/Campina, bun-
delden Heineken en Bols hun ge-
distilleerdbelangen en lijfde Heine-
ken de Limburgse bierproducent
Brand in. De Schotse brouwer Scot-
tish & Newcastle Breweries ver-
schafte zich via een meerderheids-
pakket een riante positie bij Center
Parcs.

Ook Philips ziet een doorgaande fu-
siegolf. Wat deEEG betreft wijst zij
erop dat er nog heel wat moet ge-
beuren en dat resultaten van maat-
regelen zoals nu worden genomen,
voor een deel naijlen. Het zal nog
wel een heel decennium durenvoordat de voordelen van het weg-
vallen van de grenzen, zoals belang-
rijke kostenbesparingen, in belang-
rijke mate zullen zijn binnenge-
haald, aldus Philips.beurs- overzicht

Vriendelijk
5?STERDAM - De Amsterdamses was gisterochtend
[j^et kerstweekeinde vriendelijk

Daarmee kon Beursplein
fiiri suJBende lijn van afgelopen
!i| a 8 voortzetten. De stijgers wa-
u °nder de top-40 duidelijk in de
lr|frderheid, zij het dat de groeir het algemeen beperkt bleef.
*h P amrak trok zich weinig aan
ij, lagere dollar die om elf uur

stand van f 1,909 noteerde ens op eigen koers verder.

noteerde
i. ook hoger op 182,9 tegenovers'ot van 182,6 vrijdag.

ij>■ Was een uitschieter naar bo-
L. °P de beursvloer. Evenals vrij-.« mocht het fonds van de beleg-
fj!' aantrekken tot f32,70, een

van f 0,60. De andere haven-
por en vértoonden echter gister-
<Jfen een diffuus beeld. Pak-l^3 stond op f 141, gelijk aan het
>o Vari vrijdag. Internatio_ daaren-<jjn moest flink achteruit en be-if de daarmee tot de sterkste da-°nder de hoofdfondsen.

(|,ie verlies van de dollar met bijna
'jl dCent kon geen indruk maken
Jju e internationals. Koninklijke
tj^ mocht f 0,20 aantrekken op
'*t\ :. Philips zette zijn opmars

Vr'jdag voort en steeg even-
'4g(, met twee dubbeltjes op
'9+,' !:" Unilever boekte een plus»« ' °.30 op f 159. KLM volgdeeen winst van f 0,30 op f47.

l^t ?"emiefondsen noteerden op
\ic;,^oersenbord0ersenbord eveneens hoger.
*«n seePte bij een rustige handel'l3sfinmSt weg van f0 '30 op
t^,, '"0. DSM kon zijn winst ster-- Il2Rnltbreiden met f'o-80 °P
'«fk' °- In het Limburgs Dagblad
-i^digde DSM-voorzitter Van

'6rP
°.nlangs tevreden te zijn over

ViTt* en van «et jaar 1989. De
'i»n j*tzichten zijn redelijk, aldus

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 112.70 114,60
Ahold 134,50 137,20
Akzo 135.30 137.50
A.B.N. 40.60 e 41.00
Alrenta 159.00 159,00
Amev 62,70 63,30
Amro-Bank 80,00 80,80
Bols 173,00 173,60
Borsumij W. 76.30 77,50
Buhrm.Tet. 65,10 65.80
C.S.M.eert. 77,00 78,00
DAF 42,00 42,60
Dordt.Petr. 132.30 132,70
DSM 111.80 113,40
Elsevier 77,78 78,60
Fokker eert. 39,30 39,50
Gist-Broc. c. 31,60 31,50
Heineken 125.70 127,20
Hoogovens 84,40 85.80
Hunter Dougl. 110,30 110,30
Int.Muller 102,20 100,00
KBB eert. 77.50 78,50
KLM 46.70 48.10
Kon.Ned.Pap. 51.60 52,00
Kon. Olie 145,00 145.60 .
Nat. Nederl. 73.40 75,00
NMB Postbank 48,90 49,90
Nedlloyd 85,50 86,90
Nijv. Cate 80,50 82.40
Oce-v.d.Gr. 285.00 287.00
Pakhoed Hold. 141.00 141.50
Philips 46.70 47.50
Robeco 106.80 108,20
Rodamco 80.70 80.50
Rolinco 106.30 106,90
Rorento 59,90 59,60
Stork VMF 42,90 44,40
Unilever 158.70 160,20
Ver.Bezit VNU 106,60 106,80
VOC 32.10 34,60
Wessanen 61.00 61,70
Wolters-Kluwer 44.80 44,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65.20 65.80
ACF-Holding 34,30 35,00
Ahrend Gr. c 246.00 247,00
AirHolland 31.90 32,20
Alg.Bank.Ned 41,70 42,00
Asd Opt. Tr. 18,70 18,70
Asd Rubber 5,90 6,00
Ant. Verft. 490,00
Atag Hold c 102,00 103.00
Aut.lnd.R'dam 94,00 94.00
BAM Groep 105,50 106,00
Batenburg 83,00 83,00
Beers 143,50 143,50
Begemann 125,00 126,00
Belindo 361,50 361,50
Berkels P. 5,65 5.85
Blyd.-Will. 29.20 29.50
Boer De, Kon. 323,00 330,00
de Boer Winkelbedr. 64,80 64.50
Boskalis W. 13.80 13,80
Boskalis pr 13,00 13,20
Braat Beheer 47.30 47,30
Breevast 18.00 18,10

Burgman-H. 3400.00a3400.00a
Calé-Delft pr 805.00 865.00
Calvé-Delft c 1039,00 1047,00
Center Pares 61,50 61.50
Centr.Suiker 75.70 76,80
Chamotte Unie B,loa 7,90
Cindu-Key 184,00 184,00
Claimindo 357,00 359,00
ContentBeheer 18.80 18.80
Cred.LßN 59.60 60,20
Crown v.G.C 5*0.50 99,50
Desseaux 265,00 265,00
Dorp-Groep 36,30 36.00
Econosto 336.00 337,00
EMBA 125,00 128.00
Enraf-N.c. 65,50 65,50
Eriks hold. '09,90 109,90
Flexovit Int. 06,30 97,20
Frans Maasc. 06.00 100,00
Furness 124,00 124,00
Gamma Holding 79,50 80,00
Gamma pref 6,00 6.00
Getronics 29,00 28.80
Geveke 42,90 43.00
Giessen-de N. 218.00 206,00
Goudsmit Ed. 367,00 367,00
Grasso'sKon. 112,80 112,80
Grolsch 130,30 141,00
GTI-Holding 202,50 204,50
Hagemeyer "1.50 115,00
Idem'.'„iv.'B9 105,00 112.00
HAL Trust B 14.30 14,40

' HALTrust Unit 14.40 14,40
H.B.G. 217,00 212,00
HCS Techn 13.70 13.90
Hein Hold 106,50 107,50
Hoek'sMach. ' 204.00 206.00
Heineken Hld 106.50 107,50
Holl.SeaS. 1.17e 1,211'
Holl.Kloos 490,00
Hoop ElT.bk. 8,40 8,50
Hunter D.pr. 4.70 4 95
ICA Holding 22,00 21,80
IHC Caland 36,50 36,20
Industr. My 224,30 224,30
Infotheek 28,90 28,50
Ing.BurKondor 604,00 604.00
Kas-Ass. 44.50 44,80
Kempen Holding 16,90 16.70
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 78,00 78.50
Kon.Sphinx 110,60 120,80
Koppelpoort H. 328,00 a 320.00 a
Krasnapolsky 208.00 208,00
Landre&Gl. 56,00 56,00
Macintosh 40,80 41,70
Maxwell Petr. 690,00 675,00
Medicopharma 71,00 70,30
Melia Int. 5,90 5,90
MHV Amsterdam 17.50 17,50
Moeara Enim 1205.00 1205.00
M.Enim 08-cert 15700.00 15700.00
Moolen en Co 30.20 30.00
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8.60 8.90
Mynbouwk. W. 421,50 422,00
Naeff 300,00
NAGRON 47,80 47,80
NIB 642,00 642,00

NBM-Amstelland 20,70 20.70
NEDAP 385,00 384,50
NKF Hold.cerf 302.00 308.00
Ned.Part.Mij 41.20 41.20
Ned.Springst. 10000.00
Norit 1065,00 1080,00
Nutricia gb 78,50 80,00
Nutricia vb 88,00 89.00
Oldelft Groep c 182,50 182,50
Omnium Europe 16,50 b 17,00
Orco Bank c. 69.00 68.60
OTRA 166,00 165.50
Palthe 79,00 78.00
Philips div.'9o 45.50 46.00
Pirelli Tvre 36.40 37.00
Polygram 34.80 34.40
Polynorm 105.50 105.80
Porcel. Fles 192.50 192,50
Ravast 46,80 47,20
Reesink 77,20 77,20
Riva 55.00 54.50
Riva (eert.) 55,00 54,50
Samas Groep 66.50 67.50
Sarakreek 31.50 31.40
Schuitema 1446.00
Schuttersv. 156.00 156,00
Smit Intern. 53,20 54,00
St.Bankiers c. 23.50 24.50
Stad Rotterdam c 48.30 47,80
Telegraaf De 83,00 82.50
Text.Twenthe 330.00 330.00
Tubp Comp. 38,70 38.60
Tw.KabelHold 149,50 148,00
Übbink 87,00 86,90
Union Fiets. 22.30 22,30
Ver.Glasfabr. 350,00 350,00
Verto 60,50 60,50
Volker Stev. 70,20 70.00
Volmac Softw. 50,20 50,30
Vredestein 23,00 23,70
VRG-Groep 61.00 63.50
Wegener Tyl 183.00 183.00
West Invest 26,00 25.50
West Invest e. 90,00
Wolters Kluwer 177.00 177,00
Wyers 50,00 49.00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f 38,00 38,00
ABN Aand.f. 77,20 77.00
ABN Beleg.f. 57,50 58,70
ALBEFO 53,40 53,40
AldollarßFs 21,90 21.90
Alg.Fondsenb. 238,00 236,00
Alliance Fd 12.10 12,10
Amba 47,90
America Fund 308,00 308.00
AmroA.inF. 91.70 91.70
Amro Neth.F. 77.90 77.30
Amro Eur.F. 72,90 73,70
AmroObl.Gr. 155,20 J55.20
Amvabel 81.70 81.20
AsianTigersFd 64,30 64,50
AsianSelFund 49.40 49.40
Bemco Austr. 57,50 57.50
Berendaal 114.00 114.00
Bever Belegg. 26.50 26.00
BOGAMIJ 112.50 115.00
Buizerdlaan 42.50 42.50

CLN Obl.Waardef. 100.50 100.50
Delta Llovd 43.40 43.40
DP Am. Gr.F. 25.50 25.50
Dp Energv.Res. 44.00

-Eng-H011.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 63.50 63.30
Eunnvestlll 115,00 115,00
Eur.Ass.Tr. 10.50 11,20
EOE DuStlnF. 308.00 310.00
EurGrFund 61,50 61,50
Hend.Eur.Gr.F. 206,00 211.50
Henderson Spirit 73.10 73.50
Holland Fund 74,90 75.30
Holl.Obl.Fonds 117,50 116.00
Holl.Pac.F. 115,00 116.00
Interbonds 555,00 555.00
Intereff.soo 49.50 50.90
Interell.Warr. 385.00 389.90
Jade Fonds 183.70 183.20
Japan Fund 36.70 35.90
Japan Rot. Fund ven 10521.00
Mees Obl.Div.Fonds 100.40 100.40
MX Int.Vent. 58.00 58.50
Nat.Res.Fund 1530.00 1540.00
NMB Dutch Fund 39.60 39.80
NMB Global F. 49.80 49.80
NMB Obhg.F. 34.50 34.50
NMBRente F. 102.60 103,00
NMB VastGoed 38.50 38.50
Obam. Belegg. 221.60 223.50
OAMF Reutel. 14.25 14,20e
Orcur.Ned.p. 48.80 48.80
Pac.Prop.Sec.f 51.50 51.50
Pierson Rente 100.20 100.20
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7.00
Rabo Obl.inv.f. 75,90 76,00
Rabo Obl.div.f. 48.70 48,70
Rabo Onr.g.f. 85.00 85.00
Rentalent Bel. 137.40 137.30
RentotaalNV 31.30 31.30
RG groen 50,30 50.30
RG blauw 50.10 50.20
RG geel 50,00 50,10
Rodin Prop.s 103,50 103,50
Rolinco cum.p 94,00 94,00
SciTech 18.30 18.30
Technology F. 19.00 19.00
Tokyo Pac. H. 287,00 29U.00
Trans Eur.F. 81.40 81.60
Transpac.F. 550.00 540.00
Uni-lnvest 133.50 133.00
Umcolnv.F. 81,60 81,80
Unil'onds 33,80 34.70
VWN 58.90 59.00
Vast Ned 126.40 126.60
Venture F.N. 47.80 47.50
VIB NV 86.20 86.00
VSB Mix Fund 51.40 51.40
WBO Int. 76.40 76,00
WereldhaveNV 211,50. 211.50
Yen Value Fund 98.50 f 97.60
Buitenlandse obligaties
8,4 EEGB4III 100,30 100.00
3'ïEngWarL 35.80 35.80
5^E1865 98,70 98,70
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind ' 35,50 35,00

Amer. Brands 67.60 68.00
Amer. Expres 31,50 32,60
Am.Tel.fc Tel. 44,00 44,50(1
Amentech 65.30 66.2üd
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 29.70 30.00
Atl. Richf. 110.80 111.60
BAT Industr. 8,20 8.20
Bell Atlantic 107,00 108.20
BellCanEnterpr 44.20 44.50
Bell Res.Adlr 0.50
Bell South 55.70 56.80
BET Public 2.84
Bethl. Steel 16.70 16.80
Boeing Comp. 58.50 58.50
Chevron Corp. 67.25
Chrysler 19.00 19.00
Citicorp.. 29.00 28.70
Colgate-Palm. 60.50 61.50
Comm. Edison 37.00 d 36.80
Comp.Gen.El. 508.00 508.00
Control Data 17,00 17.30
Dai-Ichi Yen 3160,00 3160.00
Dow Chemical 69,00 d 70.50
Du Pont 124,1(1
Eastman Kodak 40.60 40.50
Elders IXL 2.90
Euroact.Zw.fr. 168.00 168.00
Exxon Corp. 50,30 50.10
FirstPae.HKS 1.36
Fluor Corp. 34U0
Ford Motor 42.70 43.00
Gen. Electric 62.70 63.30
Gen. Motors 42.30 42.70
Gillette 46.50 47.00
Goodyear 42.75 44.01)
Grace _ Co. 29.60
Honeywell 83.00 84.20
Int.Bus.Mach. 95.25 95.00
Intern.Flavor 64.40 d
Intern. Paper 53,60
ITT Corp 58.70 58.60
K.Benson b 5047.00
Litton Ind. 74.50 74.60
Lockheed 39.20 39.00
Mmnesota Minirtg 79,50 79.00
Mitsub.Elect. 1100.00
Mobil Oil 62.00 62.00
Morgan S 41.60 42.20
News Corp AusS 13.70 13,80
Nynéx 88.70 89.50
Occ.Petr.Corp 29,20 29.20
Pac. Tele'sis 48,70 d 49,20
P._ O. (§ 7.00 7,00
Pepsico 61.60 62.50
Phihp Morris C. 40.40 40.50
Phill. Petr. 24.20 25.10
Polaroid 41.80 43.60
Privatb Dkr 299.00 300.00
Quaker Oats 60.5 u
St.Gobin Ffr 620.00
Saralee 59.00
Schlumberger 48.60 48.80
Sears Roebuck 36.70 37.30
Sonylvenl 36.50 36.20
Southw. Bell 60.70 62.80
Suzuki (yen) MIIM
Tandy Corp. 37.10 d 38.20

Texaco 56.80 58.00
Texas Instr. 35.10 d 35,70
The Coastal C. 48.50 48.20
T.I.PEur. 1.80 1.80
Toshiba Corp. 122U.U0 1260.0U
Union Carbide 23.10
Union Pacific 76.00 76.00

14.60 14.90
L'SX Corp 35.20 35,60
L'S West 76.80 78.50
Wanier Lamb. 116.40
Westinghouse 70,80 72.10
Woolworth 62.00 63.50
Xerox Corp. 56.30 56.80

Certificaten Amerika
A.MA.X Ine. 44.00 43.00
Am. Hume Prod. 216.00
ATTNedam ■ 86.00 85,00
ASARCO Ine. 68.50
Atl.Richf. 215.00 213,00
BoeingCorp. 109.00 111.00
Can. Pacific 41.00 41.00
Chevron Corp. 144.50
Chrysler 35.00 35,50
Citicorp. 54.00 53.00
Colgate-Palm. 115.00 117.00
Control Data 30.50 27,00
Dow Chemical 185.00 134,00
Eastman Kodak 78.00 76.50
Exxon Corp. 97.50 94.00
Fluor Corp. 65.00
Gen. Electric 121.00 121.00
Gen. Motors 83.00 82.00
Gillette 91.00 88.00
Goodyear " 83.00 84.00
Inco 52.00 52.00
1.8.M. 178.00 174.50
Int. Flavors 131.50 127.00a
ITTCorp. 119.00
Kroger 25.00 25.00
Lockheed 75.00 74.00
Merek & Co. 146.50 143.50
Minn. Min. 153.00 150.00
PepsiCo. " 118.00 117.00
Philip Morris C. 83.00 80,00
Phill. Petr. 46.50 46,20
Polaroid 74.00 77.00
Ploeter _ G. 270.00
Quaker Oats 107.00
Schlumberger 92.00 93.00
Sears Roebuck 69.00 69.50
Shell Canada 68.70 68.00
Tandy Corp. 74.00 73.00
Texas Instr. 67,00 68.00
Union Pacific 146.00 145.00
Unisys Corp 30.00 30,00
L'SX Corp 67.00 66.00
Vantv Corp 3.20
Westinghouse 136.50 138,00
Woolworth 118.50 120.00
Xerox Corp. 101.00 100,00

Euro-obligaties & conv.
10' 4 Aegon 85 102.6 U 102.60

Aegon warr 11,90 11.90
10' 2 ABN 87 94.25 94.25

13Amev 85 96.25 96.25
10Amev85 102.75 102.75
HAme\B6 94.50 94.50
l4>/4AmroB7 100.50 100,50
10' i Amro 86 94.75 94.75
10Amro 87 93.60 93.60
5J 4 Amro 86 95.00 95.00
Amro Bank wr 23.90 22.70
Amro zw 86 73.00 72.90
9 BMH ecu 85-92 96.75 96,75
7 BMH 87 96.00 96.00
10'1>EEG-ecuB4 100.75 100.75
9:,jE18-ecuBs 98.00 98,10
12'ïHlAirlF 94.00 94.00
12 NIBiBi 85-90 101.00 101.00
11'jNGU83 101.00 101.00
10 NGU 83 100.50 100.50
83 4 Phil. 86 99.75 99.75
63 4 Phil.B3 98.50 98,50
11 Rabo 83 102,00 102,00

9 Rabo 85 99.50 99,40
7 Rabo 84 100.60 100.60

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.20 5.20
Bredero aand. 28.00 27.80
Bredero eert. 26.5 u 26,50
11 Bredero 22.00 22.00
LTVCorp. 1.30 1.30
5Nederh. 68-78 23.00 23.00
RSV. eert 1.15 1.15
7' «RSV 69 B<*)of 85.00b

Parallelmarkt
Alanhen 29.00 29.40
Berghuizer 43.50 43.80
BesouwVanc. 51,70 51,70
CBI Bann Oc.ven 2060.00
CommOblF.l 101.00 101.00
Comm.Obl.F.2 100.80 100.80
Comm.Obl.F.3 101.20 101.20
De Drie Electr. 37.40 37.40
Dico Intern. 118.50 118.30
DOCdata 20.10 e 20,40
Ehco-KLM Kl 37.50 37.50
E&L Belegg. 1 76.50 76.80
E&L Belegg.2 76,30 76,50
E&L Belegg.3 76.90 77.2(1
Free Rec.Sh. 32.10 33.00
Geld.Pap.c. 72.00
Gouda Vuurv c 97,00 97,00
Groenendijk 36,80 36.80
Grontmij e. 208.00 214.00
HCA Holding 46,10 46.10
Hes Beheer 207,00 207.00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,70 3,70
Interview Eur. 8.20 8,10
Inv Mij Ned. 56,50 56.80
Kuehne +Heitz 47.20 47.50
LCI Comp.Gr. 74.80 74.50
Melle 310.50 310,50
Nedschroef 115.20 117.00
Neways Oec. 10,80 10.50
NOG Bel.fonds 31.70 31.90

pan pacific 10.80 U
Pie Med. 9,70 10,00
Poolgarant 10.50 10.50
SimacTech. 17,0U 17.00
Shgro Beh. 52.50 52
Verkade Kon. 272.00 268.00
VHS Onr. Goed 18.00 17.80
Weweler 101.00 107.00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
ah c apr 140.00 217 5.30 6.20
akzo c jan 130.00 179 6.50 8.30
akzo c jan 135.00 281 2.50 4.00
akzo c jan 140.00 540 0.80 1.50
akzo c apr 140.00 185 4.90 5.70
akzo c apr 150.00 140 1.50 2.30
dsm c jan 110.00 160 4.00 4.50
dsm p apr 120.00 143 9.20 9.00
coc c jan 295.00 339 5.60 8.10
coc c jan 300.00 286 3.60 5.00
coc c feb 295.00 287 9.00 11.00a
coc c feb 300.00 150 7.00 8.30
coc p jan 285.00 503 1.50 I.ooa
coc p jan 290.00 378 2.40 1.60
coc p jan 295,00 171 3,90 » 2.50
coc p jan 300.00 269 7.00 4.60
eoo p jan 280.00 167 I.ooa 0,60
goud p mei 400.00 200 9.50 a 10.00
hoog c jan 90,00 239 1.30 1.70
kim c jan 47.50 ■ 326 1.00 1.50
kim c apr 50.00 216 2.30 2,30'
nip p mei 97.50 150 2.80 a 3.05
natn c jan 70.00 714 4.20 5,30
natn c jan 75.00 697 1.20 1.70
natn c apr 75,00 922 3.7 i
natn c apr 80.00 959 1.60 2.00
natn c jul 75.00 140 4.70 b 5.50
natn c jul 85.00 154 I.Boa 1.90
obl p mei 95.00 150 1.20 a 1.35
phil c jan 45.00 551 2.60 2.90
phil c jan 47.50 427 1.30 1,60
phil c jan 50.00 506 0.50 0.60
phil c apr 47.50 282 3,00 3,50
phil c apr 50.00 278 2.10 2.50a
phil c apr 55,00 455 0.90 1.20
phil c jul 45.00 228 5.50 5.90
phil c 093 30.00 383 21.30 21.60
phil p jan 40.00 200 0.10 0.10
phil p jan 50.00 152 3.50 2.80
phil p apr 45.00 274 2.30 2.00
olie c jan 150.00 178 1.40 1.40
olie p jan 145.00 198 2.30 2.10
ohe p apr 120.00 300 o.Boa 0,50
unil c jan 150.00 144 9.80 11.30
umi c jan 160.00 151 2,50 3,00
voc c jan 30.00 309 2.50 4.40
voc c jan 32.50 551 1,20 2.60
voc c jan 35.00 873 0.30 1,10
voc c apr 35,00 253 1.40 2.70

a=laten g-bieden + e«-div.
b=bieden h=laten+e«-div.
c=ex-claira k=gedaan+h
d=ei-dividend l-gedaan+g
e= gedaan-bieden vk=slotkoers vorige dag
I=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie

zekerheid op drempel nieuw decennium alom troef

Bedrijfsleven zwalkt
tussen hoop en vrees

jTERDAM - Op de drempel van een nieuw decennium
■ten bedrijfsleven en effectenbeurs tussen hoop en vrees.
Verheid is alom troef, de aandelenkoersen lijken stuur-
het verloop van de rente is onvoorspelbaar en de valutaire
''kkelingen blijven spannend.

!gvallen van de Europese bin-
*nzen, voorzien per 1 januari
Vormt voor het bedrijfsleven

van formaat. Nieuwe
* komen in het verschiet. De
J* ontwikkelingen in Oost-
I's vormen bij dit alles een on-
"?hte complicatie, waarvan de
?Jdte nog niet kan worden
'en.
J"!: de overgang naar het laat-'j-cennium levert nogal wat
'"tekens op. Toch liggen er
*- Van kansen. Fusies en over-
igen, ook over de grenzen, zul-

veler verwachting de eersteaan de ordevan de dag blijven.
°ok voor de milieu-industrie

°°r kleinere gespecialiseerde
ÏVen wenkt een goede toe->

«ar geleden zag het er allemaal
feftiakkelijker uit. Het bedrijfs-
; gaf in de jaren tachtig een

spectaculair herstel te zien,
het de gevolgen van de olie-

fin de jaren zeventig moei-
had verwerkt. Dit werd ook

9'd in een groeiend optimisme
'effectenbeurzen, waar de bo-*je hemel in leken te groeien,
"'ote ontnuchtering kwam op

Maandag: 19 oktober 1987.
'stortte Wall Street totaal in. De
Rkaanse beurzen sleepten de

in dewereld mee, waaronder"^sterdamse.
Jüatie weid daarna wat realisti-

" Veel kleinere beleggers wa-
llissen wel kopschuw gewor-*h keerden slechts langzaam te-
y de effectenbeurzen. Het jaar, gaf in Amsterdam dan ook
jeen rustig beeld te zien met
Jg grote koersspongen. Na de
baanden stak de vrees voor
Swe koersval na het constan-,rstel van de voorgaande acht-
maanden de kop op. Die vrees
gedeeltelijk bewaarheid.

13 oktober (sic!) gaven de
Juters in de Verenigde Statenen tot grootscheepse verko-

bracht het week-
tussen hoop en vrees. De

Jdag die volgde op de mini-
il 'n Amerika, gafeen snelle da-,van het koersniveau op het
fak te zien, een daling die werd
?M toen Wall Street hoger
jie.Maar de chaos was groot in
erdam. De beurs bleef een uur

*r open om de orderstroom te*rken.

Drukkerij Groep
Nederland neem!

Bykorf over
SCHAESBERG - Drukkerij
Groep Nederland in Utrecht
heeft tegen betaling in contan-
ten Drukkerij Bykorf in Land-
graaf overgenomen. De omzet
van Drukkerij Groep Nederland
neemt door de overneming toe
tot f45 miljoen per jaar en het
aantal personeelsleden tot 90, al-
dus de groep.
Bykorf is gespecialiseerd in for-
mulierendrukwerk.

Voor het personeel verandert er
niets. Drukkerij Groep Neder-
land wil een groep vormen,
waarin gespecialiseerde bedrij-
ven elkaar aanvullen en verster-
ken. Het beleid is er op gericht
de activiteiten in de nu betreden
segmenten van verpakkings- en
reclamedrukwerk verder te ver-
groten. Eerder nam de groep
Peha Etiketten in Utrecht en
Kampert Drukwerk in Oss over.

Drukkerij Groep Nederland is
een gezamenlijke onderneming
van het management en de vers-
trekkers van durfkapitaal UPM,
Noro en Cagrema.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 2(12-1989 om
14OU uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerktI 24.900-/ 25.400;
vorigeI 25.450-.! 25.950; bewerkt ver-
koop f 27.000; vorige ) 27.450 laten.

Zilver: onbewerkt (300-/370 vorige
I 300-J 380: bewerkt verkoop ’ 410 la-
ten, vorigeI 410 laten

Advieskoersen
amerik.dollar 1.83 1,95
austr.dollar 1.46 1,58
belg.frank (100) 5,20 5,50
canad.dollar 1.59 1.70
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 2.98 3.23
franse frank (100) 31.50 34.25
griekse dr. (100) 1,09 1.29-
-ierse pond 2.84 3.04
ital.lire (10.000) 14.00 15,70
jap.yen (10.000) 130.00 136.00
joeg.dinar (100) 0,00000,0020
noorse kroon (100) 27.55 30,05
oost.sehill. (100) 15,72 16.27
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (1001 1.65 1,81
turkse pond (100) 0.060 0.100
zweedse kr. (100) 29.40 31.90
zwits.fr. (100) 122.0(1 126.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.90875-1.91125
antill.gulden 1.0520-1.0820
austr.dollar 1.5190-1.5290
belg.frank (100) 5.3665-5.3715
canad.dollar 1.64875-1.65125
deense kroon (100) 29.015-29,065
duitse mark (100) 112.935-112.985
engelse pond 3.1055-3.1105
franse frank (IOOi 33.015-33.065
griekse dr. (100) 1.1680-1.2680
hongk.dollar (100) 24.3250-24.5750
ierse pond 2.9660-2.9760
ital.lire (10.000) 15.045-15.095
jap.yen (10.000) 134.67-134.77
nwzeel.dollar 1.1380-1.1480
noorse kroon (100) 29.045-29.095
oostenr.sch. (100) 16.0430-16.0530
saudi ar.ryal (100) 50.7750-51.0250
spaanse pes. (100) 1.7380-1.7480
surin.gulden 1.0495-1.0895
zweedse kr. (100) 30.835-30.885
zwits.frank (100) 124.675-124.725
e.e.u. 2.2800-2.2850

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 200.10 202.00
id excl.kon.olie 194.00 196.30
internationals 204,30 205,80
lokale ondernem. 197,00 199,30
idfinancieel 150.40 152,60
id niet-financ. 243.40 245.80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 260,80 263,30
id excl.kon.olie 241,20 244.10
internationals 275.90 278,00
lokale ondernem. 243.60 246,50
id financieel 196.00 198.80
id niet-financ. 290.80 293,80
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 182.60 184.90
internation 191.60 194.00
lokaal 181,00 183,30
fin.instell 158.80 161,20
alg. banken 144.10 146.00
verzekering 172.90 175,70
niet-financ 188,40 190.70
industrie 180.80 182.50
transp opsl 214.60 220.60

Goed jaar
voor chemie

LEIDSCHENDAM - De Neder-
landse chemische industrie heeft
een goed jaar achter de rug, maar
kampt in toenemende mate met
moeilijkheden bij het aantrekken
van geschoold personeel. Dat
schrijft voorzitter ir R. E. Selman
van de Vereniging van de Neder-
landse Chemische Industrie (VNCI)
in het woensdag verschenen vereni-
gingsblad. De omzet steeg dit jaar
met 8 procent van 44,2 tot 47,5 mil-
jard gulden. De helft van de stijging
kwam voor rekening van hogere
prijzen, de andere helft was te dan-
ken aan hogere produktie. Uitschie-
ter in positieve zin was de petro-
chemie. De kunstmest-sector kwam
er het slechtst vanaf, met een omzet-
daling van 8 procent. De investerin-
gen bereikten een recordbedrag van
vier miljard gulden. Ir Selman ver-
wacht dat de investeringen de ko-
mende jaren lager zullen liggen, ge-
zien de dreigende overcapaciteit
voor een aantal produkten. Toch
voorspelt hij voor de Nederlandse
chemische industrie een groei van
de produktie met 3 procent in 1990.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 137.50 (137.50)
Kon Ühe 145.40-145.60(145.60)
Philips 47.50-47.70 (47.50)
Unilever 160.00-160.50 (160.20)
KLM 48.10-48.20 (48.10)

NEWYORKDowJones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2711.60 1169.27 234.28 1023.75
Hoogst 2739.12 118297 236.10 1034.21
Laagst 2700.30 1157.18 233.211017 62
Slot 2724.40 1172.30 234.78 1027.54
Wl';st +15.14 +4.45 +0.69 H76verlies

" Een Amerikaanse tanker strandde de dag voor Kerstmis in een zware storm op het
strand van Corolla in de staat Noord-Carolina. Als het weer wat beter is zal de tanker wor-
den vlotgetrokken.

Donderdag 28 december 1989 "7
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_?piccolo s
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045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Pqstgiro: 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' ’ 0,95per
millimeter hoogte. *Rubrieken onroerend goed' / 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' / 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat',
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
'Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',
'HuwelijkKennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken Proficiat', '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 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) i„sw

Vermist/Gevonden
VERLOREN: in de trein van
Utrecht naar Maastricht van
14-16 uur 26-12-'B9, gou-
den ring met geslepen steen
Citrin. Ret. teg. beloning v.

’ 200,- R. van Noorden,
Nachtegaalstr. 10 Berg en
Terblijt'Vilt tel. 04406-40694

Hobby/D.h.z.
METAALDETECTORS
C.Scope-Fiseher. Jac. Köh-
len Rijksweg Nrd. 104 Sit-
tard (bij ziekenhuis) 04490-
-13228. ,
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mededelingen

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

Rumpenerstraat 116, Brunssum.
Wie is getuige geweest van
't AUTO-ONGELUK op
woensdagnacht 7-12-'B9 ca
2.45 u. Rijksweg-C Geleen
svp contact opn. 04490-
-54965 of politie Geleen.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak i
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966. ,

Personeel gevraagd
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soH.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.

Wilt U vast en zeker werk?
In drie maanden aan de
slag? Uitstekende toe-
komstmogelijkheden? Heeft
u minimaal MAVO/HAVO/
LTS-C? De kaderschool
biedt u 250 prima vacatures
als RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Fulltime/parttime. Ook
als zelfstandig rijschoolhou-
der prima vooruitzichten.
Binnenkort starten nieuwe
dag-, zaterdag-, en avond-
opleidingen in Utrecht en
Best. Nog enkele plaatsen.
Zin in snelle carrière? Bel
voor gratis studiegids de
Kaderschool (ook 's avonds)
04998-99425

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur per 1-2-1990
SPEKHOLZERHEIDE nabij
centrum, ben. woning, 2 slp-
kmrs., tuin. Tel. 04748-1554

Te h. mooie boyenwoning,
huur ’ 525,-. Te bevr.
Nieuwstr. 144, Kerkrade,
045-456955 na 18.00 uur.

Te h. in Schaesberg AP-
PARTEMENT ’7OO,- per
mnd. mcl. energie en kamer

’ 350,- mcl. tel. 045-720667

LANDGRAAF, gestoft, he-
renhuis, 4-6 pers, tuin,

’ 1.150,- excl. per mnd. Tel.
045-324491.

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.
Dringend MEISJE gevr. Tel.
04490-23203.
Wij vragen KAPPER (M/V)
parttime of fulltime. Bel voor
informatie 045-710634. Mcx
Haarmode in Weiten.
LUNCHROOM 't Loon te
Heerlen vraagt voor uitbrei-
ding van haar team part-ti-
me serveersters. Tel. 045-
-711186.
AVON zoekt avondconsu-
lente. Tel. 045-312789.
Restaurant in Heerlen
vraagt AFWASHULP voor 5
avonden per week. Br.o.nr.
B-3133, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
I

Te h. zeer mooie WONING.
Gr. woonk., open keuken, 2
slpks., grote douche. Huur-
sub. mog. 045-219134, na
11.00 uur.
Te h. p. 15-1 nb* centr. GE-
LEEN wn.un. 1 a 2 pers. G.
beg. grond gemeub./stoff.
Ind.: tslpk., wk. keuk., badk.
-toil. kl. bpl.-tuin v.a. ’ 760,-
-p.m. all-inn (Geen huur-
subs.). Tel. 04490-47218.
Te h. 2 kamer APP., keuk.,
hal, bad, w.c, Opp. 95 m2,
045-451552.
LOODS en parkeerplaats te
h. in Heerlen-centrum. Tel.
045-455755.

Onroerend goed te koop aangeboden

Actief
Betrouwbaar
Deskundig! (

Makelaardij o g.. Taxatie». »_■_■Hypotheek — Adviescentrum .
GGUinG 64Un dGeßÏeeerrlerUCldMn2B NVM
~l"_'i-"■" "~'" Tel : (045) 71 SS 66 MAKELAAR I

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,5%.
Spaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
VOERENDAAL, Op de Beek
sfeervol boerenhuis met 3
slpkmrs., mooie badkiïir.,
geen tuin, kleine plaats aan
voorkant. Vraagprijs
/ 89.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.:
045-728671.

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.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Gebruikte TRACTOREN
John Deere 1120, 1130,
1640 DG2 en 2020 Collé

Koningsbosch. Tel. 04743-
-1205.
Door inruil op nieuwe KAR-
CHER hogedrukreinigers
hebben wij doorlopend een
ruime keuze aan koud- en
warmwater reinigers. Collé
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.

Kamers
Gemeub. KAMER(S) bij sta-
tion Kerkrade-Chevrémont,
huur v.a. ’ 350,- all-in. Inl.
045-453818.
Gem. zit/zlpk. m. eigen
kookgel. voor nette pers.,
Hommerterweg 21, H'broek.
Tel. 045-415718/725053.
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Nabij Centr.-Hrl. nog 1 ka-
mer vrij in nieuw studenten-
huis voor stagiaires werk.
personen of studenten 045-
-721268/726821.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
vyeg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-"
719966.

Auto's

Leyenaars autocentrale
Keuze uit 40 geselecteerde occasions.

Rdr. Hoenstr 151, Hoensbroek. Infolijn 045-212091.

TzC_^t3Pt3PWVi£ .___ ____
jm

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.)

Te koop gevr. SCHADEAU-
TO'S, sloop en loopauto's.
Tel. 045-753762.
Door inruil op nieuwe KAR-
CHER hogedrukreinigers
hebben wij doorlopend een
ruime keuze aan koud- en
warmwater reinigers. Collé
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
Leuk sportief damesautotje,
AUTO-BIANCHI Junior met
schuifdak, kl. rood, km.st.
76.000, bwj. '82, APK 10-90
’2.650,-. 045-323178.
Te k. mooie BMW 628 CSI
coupé, Hartge, bwj. '81, mr.
mog. Tel. 04492-5473.
BMW 318iautom. bwj. '84,
km. 38.000. Tel. 045-
-242767.
BMW 728 i '82, APK 6-'9O,
i.z.g.st. vr.pr. ’6.950,-. Tel.
045-319328.
Te k. witte BMW 318i, bwj.s-
-'B7, geh. uitgeb. get. glas, e-
lektr. spiegels, km.st. 27.000
tev. renfiets Peugeot 10 ver-
sn., 045-453966.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
Sloop. Tel. 045-720200
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 Kadett 1.3 N '87;
Opel Kadett 1.2 S '84; Opel
Kadett 1.2 S nw. mod. '85;
BMW 315 '81; 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.
inger. voor rolstoelverv. km.
st. 29.000, in nw.st. '86. Ei-
gen financiering en APK-
KEURINGSSTATION. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.
Te koop FIAT 127 type
1050, einde '84, 5-gang, nw.
model, 15.000 km, auto is
als nw. 04490-36860.
Ford GRANADA 2,3 Combi
'80 brons LPG onderb.
’3.000,-045-222910.
Te koop Ford TAUNUS
1600, nw. model, 2-drs., ra-
dio, trekh., zeldz. mooie au-
to, bwj. '81, APK 9-'9O,
’2.750,-. Tel. 045-323178.
Ford ESCORT 1.3 GL., 4--
drs., APK z. mooi, ’ 4.750 -tel. 045-454087.
Honda CIVIC 1300 luxebwj. '85, ’9.450,-. 04490-
-26923. '

Ford ESCORT 1300 GL,
bwj. '81, div. extra's, i.z.g.st.
’4.950,-. 04490-19291 b.g.
g. 28336.
Ford ORION 1600 GL, auto-
maat, veel extra's, bwj. B-
'B3, ’ 6.950,-. 04490-26923
Ford Fiesta 1.1 Lm. '80,
APK 11-'90, i.z.g.st.
’2.250,-. 045-319328.
Honda Jazz 1.2 Special 3-
drs. bwj.'B4, kl. rood, orig.
60.000 km in NIEUWSTAAT
APK 11-'9O, elke keuring
toegestaan Vr.pr. ’ 7.750,-
Tel. 045-458666.
MAZDA 626, 5-drs., zilver-
met., trekh. APK 10-'9O,
goede en mooie auto,
’2.600,-. 045-323178.
MAZDA 323 SP 5 gang km.
st. 66.000 bwj.'79 APK dcc.
'90 ’ 1.950,-045-720951.
MERCEDES 230 autom. i.
st.v.nw., met schuifd., sport-
vlgn. en nwe. banden. Tel.
045-751405.
MERCEDES 280 E, auto-
maat, bwj. '84, zeer chique
en extra's, ’ 18.750,-. Inr.
mog. 04490-19291 b.g.g.
28336.
Opel KADETT 1,3 SR, rood,
bwj. 81, km 116.000,

’ 3.500,-. 045-425582.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Opel REKORD 20 S, bwj.
'84, zeer mooi, ’ 7.850,-.
04490-19291 b.g.g. 28336.
KADETT 12 S h.back '83
zeldz. mooi elk. keur. mog.
Kerkraderwg. 166 Hrl.
Te k. v. liefhebber PEU-
GEOT 504 SR, 1979, i.z.g.
st., perf. onderh., vr.pr.
’1.950,-. 045-717414
Te k. PEUGEOT 205Accent
bwj. Okt. 86, tel. 045-457961
RENAULT 5 TL 3-drs. nw.
model '86, kl. blauwmet., a-
part mooi, verk.i.st.v.nw.,
pas gekeurd, ’ 8750,-. Inl.
045-225201.
Te k. RENAULT 11 GTL wit,
okt. '87. Veel extra's! i.z.g.st.
en superzuinig 045-242001.
Te k. Toyota STARLET bwj.
'79, APK 12-'9O, ’1.450,-.
Tel. 045-452008.
Te koop GOLF GTI opknap-
per, ’1.300,-. Tel. 045-
-243007.
VW Bus m. ramen t'Bl APK
grijs kent. motor def. geen
roest ’ 950,-. 04499-3398
GOLF 1.3 GTI look zeer
mooi, 68.000 km, ’5.500,-.
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
T.k. in nw.st. VW-GOLF 1.3
CL 3-drs. Nw.mod.'Bs aparl
m. verlaagd. Pas gekeurd

’ 9.750,-. ml. 043-254462.
Te koop VW GOLF GTI 11-
-'Bl, i.z.g.st. ’7.250,-. Tel.
045-316940.
VW GOLF 1100 bwj. '79
APK jan.'91 i.z.g.st. 1e eign.
’2.150,-, 045-720951.
Te k. van VOLVO werkn.
zw., VOLVO GLT inj., s-
drs., schuifd., etc. km.
66.300, bwj. feb. '87.
’18.250,-. 04498-54961.
VOLVO 343 L 82 rood i.z.g.
st. ’ 4.500,- 045-420650.
VOLVO 244 GL '79 type 80
groen 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.

Te koop VOLVO 66 GL 9-
'Bl, als nieuw, ’3.250,-.
electr. stoel. 045-453572.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
div. extra's '86;Kadet 1.3LS
antraciet '87; Kadett 1.2 LS,
zilvermetal. bwj. '85; Kadett
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;
Fiesta l.f katalys. 11.000
km '88; Fiesta 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 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
Seat Ibiza 1.5 SKI '89; Ibiza
1.2 Crono, '89; Ibiza Playa
'86; Malaga 1.5 SXI'B9; 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 Kadett '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 '82; R 14LS '79;
Inr. en financ. mog. Seat-
Dealer A.C.H., Jeugdrub-
benweg 20, Hoensbroek.
Tel. 045-222455. .
FIESTA 1100 S '79 sunr. sp.
velgen spoiler ’ 1.850,-;
Golf 1600 78. 04499-3398..Nieuwjaarsaanb.: KADETT
12S '82 ’4.250,-; Kadett 16
D'B3 ’ 5.750,-; Kadett 12 N
'80 ’3.250,-; Kadett 12 S
'79 ’ 1.950,-; Renault 5 GTL.'81. Alles APK. 04499-3398.
Te koop onder garantie en
service: Merdedes 300 D

!autom div. extra's '86; Mer-
i cedes 190 E div. extra's '85;
Ford Scorpio 2.8iautom. al-
le extra's '85; Opel Ascona
18i 4-drs '84; Opel Ascona
16 S '83; Opel Corsa 12 S
'84; Mitsubishi Galant '81 ;l
Mitsubishi Sapporo '80; Fiat
65 CL Ritmo '82; Mercedes

i 200 123 '83 in nw.st; Re-
nault 5 TS 82; Renault Fue-
go '82; Chevrolet Corevette
Cabriolet '70. Inruil, financ,
garantie. Autobedrijf FRAN-
KEN V.O.F. Ganzeweide
59, Heerlen. 045-216475.

ITe koop doorlopend scha-
de-auto's 0.a.: Opel Kadett

.18 S '88; Opel Kadett 20
GSI '87; Datsun 300 ZX '88;
Mercedes 190, 84; VW Golf
Cabriolet, '83; VW Golf die-
sel '86. Auto FRANKEN V.

IO.F. Ganzeweide 59, Heer-
len. 045-216475.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Honda Civic 1.4
GL 16-klepper als nw. grijs-
met. '88; Volvo 360 GL rood
excl. auto '86; Audi 200 Tur-
bo Quattro alle extra's duur-
ste uitv. '85; Honda Prelude
2.0 EX in nieuwstaat km.st.
9.300 wit 7-'BB;Toyota Su-
pra Targa 3.0 i 24-kleppen
alle extra's wit nw. mod. '86;
Toyota Starlet 1.0 XL S612
klepper rood '87; Renault 5
GT Turbo excl. auto wit '86:
Renault 5 TL blauwmet. '85;
VW Golf C 1.3 met extra's
rood '84; Opel Kadett HB 1.3
S GT rood km.st. 57.214,
11-'B5; Ford Escort 1.3 La-
ser wit '86; Ford Sierra 2.0
GL Combi blauwmet. '83;
Ford Escort 1300 L wit zeer
compl. '83; Fiesta L blauw
'81; Citroen Visa Leader S 6
als nw. '86; Citroen GSA
special '83; Honda Civic 3-
drs. luxe autom. '82; BMW
316 beige zeer mooi '81;
Opel Corsa 1.2 LS groen-
met, zeer mooi '85; Opel
Kadett 1.2 SC 4-drs. grijs-
met. '87; Opel Ascona 16S
groenmet. 2-drs. '84; Opel
Rekord 1.8 S met extra's
groenmet. '83; Opel Rekord
2000 groen '78 Opel Kadert
'78; Lada 2107 1.6 GL 5-bak
wit '86; Lada 2107 1.5 GL
beige '85; Lada 1500 S met
gas groen '80; Peugeot 205
XE spec. uitv. wit '86; VW
Polo C blauw spec. aanb.
'84. Div. spec. aanbiedingen
op goedkope inruilers. Bo-
vag garantie of eigen garan-
tie 6, 12 mnd. Financ. tot
100%. Wij zijn ook uw adres
voor algeheel auto-onder-
houd. APK ’ 50,-, zonder
afspraak klaar terwijl u
wacht. Donderdag koop-
avond. Auto-en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 B3Kerkrade 045-419905

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

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeurs-
opleiding goederenvervoer
06-jan. '90. Start cursus ge-
vaarlijke stoffen 07-jan. '90.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK1'
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.

Te koop gevraagd
'Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te kT gevr. ROMNEY-,
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te koop gevr. AANHANG-
WAGEN tot ’250,-, op-
knappen geen bezwaar. Tel.
045-312189.

Computers
Huur-koop??? FAXEN (Oki-
fax 5) al voor ’69,- per
maand. Krachtige P.C.'s
voor tekstverwerking en
boekhoudingen vanaf ’ 79,-
-per maand. Bel voor vrijblij-
vende Info/Demonstraties:
Brink en Canton Automati-
serings Services, Kapeller-
laan 20a, Roermond. Tel.
04750-11732.

(Brom)fietseri
Draagbanden nu met GRA-
TIS binnenband; Vredestein
racer nu ’ 19,75; Pariba nu

’ 19,95. Racespecialist
Math. Salden Limbricht.
Nieuwe KOGA Miyata ko-
pen? Laat hem nu alvast re-
serveren i.v.m. beperkte
productie-aantallen. Twee-
wielers Math. Salden Lim-
bricht
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

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal, ma. en di. gesl.

OPRUIMING rotan-manou en pitriet meubels
20 - 50% korting

Nog slechts 3 dagen:
Oudejaars-verkoop

AANBOUWKEUKENS EN INBOUW-APPARATEN
Nu bestellen voor 1990 betekent

honderden guldens besparen
RESERVEER NU UW KEUKEN VOOR HET

NIEUWE JAAR
(Nog enkele showkeukens-inbouwapparaten als inb.

gas-electra en keram. electro-combi's ovens, spoelbakken
koelkasten, vaatwassers etc. met extra korting.

_J^\ /7—" Lid A.N.V.K.

V_y Keukens
Glaspaleis. Kerkplein 45 Eikenderweg 77 Heerlen
te1.:045-717555

Te koop
aangeboden

Moderne meubelen waar-
onder 1 hoekbankstel met
bijpassende tafel, 1 kwali-

teitsbureau met bureaustoel
1 eettafel met 4 stoelen en
slagershakblok. Pr. n.o.t.k.

Tel. 04406-16718.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
IJSKAST ’95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’175,-;
wasaut.f 175,- 045-725595

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. t.e.a.b. witte KEUKEN.
Tel. 04406-15310.
Diverse SHOWROOMKEU-
KENS, apparatuur en div.
luxe badkamermeub. Cema
B.V. Burg. Lemmensstr.
216, Geleen. 04490-47575.
Voor alle 2e hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.
Te k. massief geloogd eiken
SALONTAFEL, rond
120 cm, bladdikte 6 cm.
’300,-. Tel. 045-210007.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiher!
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.

Muziek

Muziekliefhebbers opgelet!!!
i.v.m. Eindejaars-opruiming

10 tot 60 % korting!!!
va. ’ 30,- per maand direct eigenaar van oa.

Keyboards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's,
accordeons, orkestapparatuuur enz.

Vraag naar onze speciale klantenkaart.
Altijd aanbiedingen en occasions. Alles van Flight-Case.

Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond.

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
010-4363500.

Foto/Film
Te koop DURST 601 ver-
groter met componon 80
mm, Nikkor 50 mm objectief.
Inl. 045-3149589

TV/Vldeo

Te k. originele videofilms
VHS ’ 10,-; Beta/VCC ’ 7,50. Veel keuze.
Bremstraat 24, Sittard. Tel. 04490-15283.

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

Radio e.d.
Te koop JVD-JA Sll VER-
STERKER Mitsubishi DA

200 Tuner AKAI -AP-
-100-draaitafel, Akai 4000
DS bandrecorder met ban-
den alles in prima staat. St.
Joannesstraat 28 Kerkrade-
West.

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.

Vakantie
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.

Oma Astra Leny
Proficiat!!

&L. 1 jimÉk _■___.■ .___i_B 'rWht-

Proficiat 75 jaar, kinderen,
kleinkinderen en achter-

kleinkinderen. PaP en Ma'

Auto onderdelen en accessoires

Hagen Top-start 1990
" Milieu - accu "

Koop Hagen Accu bij uw gar
* Absoluut onderhoudsvrij
* Zeer hoge startcapaciteit

* Moderne vormgeving oranje / grijs
* Europese kwaliteit

* 2 jaargarantie

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

In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.

Van maandag t/m
van 8.30 tot 17.00uu
uw PICCOLO te*
opgeven. Tel. 045-7

Kunst en Antiek

Grootste Antiekbeurs Weel
Sporthal Leuken (Weert Oost)

Zaterdag 30 dcc. 11-17 uur, zondag 31 dcc. 11'
Nieuwjaarsdag 12-18 uur, 50 stands.

Ora. v. Aerle 04920-25483
Antieke KASTEN, vitrines,
buro's, klokken, kachels en
curiosa. Direkt van impor-
teur, uit heel Europa vindt U
in onze 1500 m2showroom.
Wijshoff antiques, Amsten-
raderweg 9, Hoensbroek-
Centrum. Tel. 045-211976.
Geop: dond. vrijd. en zat.

(Huis)dieren
Te koop COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
kl. donker sable. Valkenbur-
gerwerg 25, Wijlre.
Te k. prachtige GROENEN-
DAELER Pups met stam-
boom. Ouders beide uit-
muntend tel. 045-312189.

Kachels/Verwan
Jubileum ’ 100.- KA
alle gas, kolen, houtk
De Kachelsmid de ttf
goedkoopste Wale'
Klimmen. Tel. 0445»
Te koop gebruikte
HAARDEN, gevel*
bijzetkachels en ga
.zen. Met 1 jaar g'
Donderdag koopavo
Meesters, Brusselse^
B, Maastricht. 043-gl
Te koop droog open
HOUT, ’ 50,- per m3,
thuisbezorgd. Tel.
221043/410801.

_
Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. j
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-'
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.

GOEDKOOP adres »
uw c.v.-installaties o'
tair. Ook voor sK"
Voor de jaarlijkse
houdsbeurten aan u*

’ 45,-. Tel. 04490-3gg
Te k. gr. coll. ant. H
WERK, De Oliemolen
len. Tel. 045-71797^,
Ook voor DAKRÊf
TIES. Bel Koehen
441693. .

Diversen

Vuurwerk
Bert Rekers, Willemstr. 85, Heerlen. Tel. 045-726

Gebit gebroken? HOON- Een PICCOLO in W
HOUT Akerstr. Nrd. 328 burgs Dagblad help'
Hoensbroek. 045-228211. weg naar snel succes
Klaar terwijl u wacht. 045-719966.

WONEN IN GELEEN
VOOR MAAR

f525,-* PER MAAND!
IN PLAATS VAN HUURVERHOGINGEN

Deze royale koopwoningen in het
plan Maastrichterbaan hebben o.m. een JH I*l^*^lseparate of inpandige berging, woon- __ _flp^l

■■^■1 yjoo^——^ Afd. Verkoop

ffiS Rl Jl ITFR^ nv bouwfonds ra j^
**—* rlwlw I I—riw Nederlandse Gemeenten

makelaardijonroerend goed- sittard maastricht Heerlen ___>f^^
6131 AL sittard-rijkswegzd 35-tel 04490-11611 dhr. Boon, tel. 077-541945 KZJ|
na 18.00 uur:
dhr. Verheggen, tel. 04490-28943 na 18.00 uur:
dhr. van Beek, tel. 04746-2319 mevr. Maessen, tel. 04498-55686

Donderdag 28 december 19898



Herland 2
Nieuws voor doven en

*|horenden.
Jhe railway children. EngelsePm uit 1970 van Lionel Jeffries.
|jyen van de drie kinderen Bob-
%llis en Peter verandert dras-

tisch wanneer hun vader wordt weg-
geleid. Ze verhuizen met hun moeder
naar een huis naast de spoorlijn.

17.00 Post! Correspondentierubriek
met The real ghostbusters.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
18.00 ""Ontdek je plekje. Vandaag:

Gouda. (herh.).
18.10 Wijnwereld. 8-delige cursus

over wijnen. Slot: Italië en Portugal.
18.30 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie naar het boek De Kabouter
van Rien Poortvliet en Wil Huvrien

19.00 Pauze-tv. Jongerenmagazine.
19.25 Preferenties. Spelprogramma.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 Down and out in Beverly Hills.

Amerikaanse speelfilm uit 1986 van
Paul Mazursky. De rijke familie Whi-
teman lijdt een leeg bestaan in een
sjieke wijk in Beverly Hills. Hun leven
ondergaat vele veranderingen als ze
de landloper Jerry Baskin in hun huis
opnemen.

22.15 (TT)Tussen Kunst en Kitsch.
Programma waarin voorwerpen wor-
den besproken en getaxeerd.

23.05 Van de rug af gezien. Program-
ma waarin gespeeld wordt met de
Nederlandse taal.

23.41-23.46 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.35 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.45 Een dag uit het leven van een

kind. Reportage over een meisje dat
op Bali woont.

18.15 Waar wij vandaan komen.
Egypte. (IOS)

18.30 Sesamstraat.
18.45 De geheime wereld van Polly
Flint. Engelse jeugdserie.

19.10 De strijd om de Zuidpool. Na-
tuurfilm over Antarctica.

20.00 Journaal
20.20 De bedwelmende tango. Hele-

ne Delavault zingt cabaretliederen uit
de eerste helft van onze eeuw op mu-
ziek van Satie, Poulenc, Weill,
Schönberg en Guilbert.

21.03 (TT)De bezetting. 21-delige do-
cumentaireserie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden
in WO 11.

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

22.30 Por favor. Spaans voor begin-
ners. Les 15. (TELEAC)

23.00-23.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

% Richard Dreyfuss en Bette Midler in de Amerikaansespeelfilm 'Down and out in Beverly Hills'. (Nederland 2 -20.29 uur.)

itsland 1
i 2eute-

."ingstrassenpalais. Serie. Afl.
sli 'e Aussteiger.
lO^erobic - Fitness mit Ver-

13.""Heute.

*" >Gott und die Welt: Hedendaag-
lUssische joden. (herh.).
_j |*t)F-info Arbeit und Beruf.

I tine unwürdige Existenz. Tv-*an Rolf von Sydow.
Europaische Universiteiten.jwse universiteiten.

J! Ümschau.
$ | persoverzicht.
I <DF-Mittagsmagazine met

ril |*-Nachrichten.
0 | Wirtschafts-Telegramm.■ i tagesschau.
6 Sesamstrasse. Kinderpro--3 pa.I! °er kleine Kuckuck. Teken-
Ljj| tagesschau.

1 "Uddenbrooks. 11-delige se-ft4'J j 'agesschau.. , uie Montagsfamilie. Serie. Afl.:

' ('lrt 1'o'es Wochenende.
5 &ie Trickfilmschau.
I Tagebuch einer Gansemutter.
Ij*- Bei Ihnen piepst's wohl.

IL Vorsicht: Kinder in der Kiste -ljnational - kinderprogramma.
Ij jagesschau.ipThunderbirds. Amerikaanse
J^nfiimserie. Afl.: Inferno im At-
k t]■ 'agesschau.
5j Hier und Heute. Actualiteiten.
I .^alcon Crest. Amerikaanse se-
k _': v^rmachtnisse.
dg Programma-overzicht.
Ij (TT)Tagesschau.

OT)Trau keinem unter 60. Hetlatten en misbruiken van 60-plus-
Qq 'fj een vergrijsde maatschappij,
dj °er 7. Sinn. Verkeertips.
L ""Willkommen im Club. Amu-entsprogramma.
dj Tagesthemen. Actualiteiten.'"dras Rache. Franse tv-film
L Jean Delannoy. In het Parijse

van politie wordt com-
bi's Cabaille bij een bomexplosie
\jr*-- Collega Gaborit houdt zich
L^ e zaak bezig. Het enige aankno-

is een pakje afkomstig vanL niet meer bestaande firma...

00.55 Tagesschau.
01.00-01.05 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

" Harald Juhnke begroet
vrienden en gasten in 'Wil-
kommen im Club. (Duits-
land 1 - 21.03 uur.)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Hilfe für Andenbauern.
(herh.).

14.15 ""Faszination Musik: Robert
Schumann-Zyklus. Symfonie nr. 4 in
d, opus 120.

14.55 (TT)Diese Drombuschs. Duit-se serie. Afl.: Das Zerwürfnis.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Jim Hensons beste Geschich-
ten. Serie oude sprookjes met BrianHenson als poppenspeler.

16.25 Eisbaren, Gletscher und Po-'arnacht. Het leven van kinderen in
Longqearbyen, de hoofdstad van
Spitsbergen.

16.50 Guckloch: Das Herz des Pira-
ten. Een kijkje achter de schermen bijde opnames van de Duits-Duitse kin-
derfilm, Das Herz des Piraten, op Jal-
ta.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine.
17.55 "«Laura und Luis. Die Irrwege

verlorener Kinder, 6-delige kerstserie.
Afl. 4. Sebastian heeft het vertrouwen
van Laura gewonnen en dat is Pois-
sionnier een doorn in het oog.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)ln 80 Tagen urn die Welt.

Tv-film in 3 delen. Afl. 2. In India red-
den Fogg en Passepartout prinses
Aouda het leven. Zij vergezelt hen
verder op hun reis. In Hongkong ra-
ken Passepartout en derest geschel-
de.

21.00 Ich Muslim - du Christ. Het sa-
menleven van mensen met verschil-
lende religies.

21.45 Heute-journal.
22.10 Ein bisschen Marx - ein bis-

schen Markt. Live-discussie.
22.55 Weg duren Zeit. Experimentele

film van Manfred Waffender. Als eenman in de bloei van zijn leven instort,
denkt hij terug aan zijn leven, dat zo-
wel letterlijk als figuurlijk steeds snel-
ler werd.

23.50 ■Polizeirevier Davidswache.
Duitse speelfilm uit 1964 van Jurgen
Roland. Als de drugssmokkelaar Bru-
no uit de gevangeniskomt wil hij niets■ liever dan zich wreken op de opper-
wachtmeester Glanz. Daarvoor heeft
hij echter geld nodig om een pistool te
kopen.

01.25-01.30 Heute.

België/TV 1
Jta. teek-er-wat-van-op-show.
tm* Programma met Emile Goelen.
[]K$ u"r natuur. Sfeerbeelden.
■JW^agende van de wildernis.
■jf. kaanse jeugdfilm metDon Hag-

yl(6n Denver Pyle. Grizzly Adams
\"" naar het Wilde Westen wan-
V /"l ten onrechte wordt verdachti l^^oord. Hij sluit vriendschap met

1fyg9ri2z|ybeertje dat hij in bescher-,3^ nee mt tegen wrede jagers.
Mosa. Braziliaanse serie

i 5kupelia Santos. Afl. 84.
Oq
O5l!kTak. Animatieserie. Afl. 122.'lO ,\lons.
Vdf °orzetters. Australische reeksSiJ, ms- Afl- "*■ Krantenjongen. De
\s jnsten van Joe zijn de enige in-
.'9ci6r

en van het gezin, waarvan de% va^erkloos 's. Na een ruzie met

IV| er besluit Joe zijn thuis te ver-

IQ (]htnstmas Carols.
Sm? din9 door derden: Pro-
r 1h£? Van de Agrarische Televisie-'"?S a

Mdl°-Omroep.
Nr>i(^dedel'ngen en programma-
ls iv" tS B,euws.
% lviü!?n- Australische serie. Afl.>n g v 9e staat perplex na een uit-ï inth Char lene. Voor zijn volgen-
\ "9e gaat Clive de Franse toer

1.

20.20 Felice! Quiz.
20.55 Panorama. Jaaroverzicht 1989.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Belgian Grand Prix voor Profs

1989.
23.45-23.50 Coda. Dolci Pianti, van

Strauss.

"Bruce Dem en Marthe Kei-
ler in de avonturenfilm
'Zwarte Zondag. (België/TV
2 - 20.55 uur.)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 67.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 918. Doug zoekt een
snelle manier om geld bijeen te krij-
gen.

19.25 2x7. Tv-spelletje.
19.30 Nieuws.
20.00 De geest en de vorm. 10-delige

Japanse serie waarin de kunstcriticus
Shuichi Kato toont hoe de Japanse
cultuur ontstaan en ontwikkeld is.

20.55-23.10 Zwarte zondag. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1977 van John
Frankenheimer. Een internationale
terroristenbende is van plan een foot-
ball-stadion op te blazen. Zij roepen
daartoe de hulp in van de Vietnamve-
teraan Michael Lander, die het lucht-
schip bestuurt van waaruit tv-opna-
men worden gemaakt...

RTL Veronique
07.00 Téléclips.
08.00 Télékids.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Hei Elei Kuckelei.
12.15 Veronique Classique.
13.00 Bonjour les clips.
13.55 Fashion.

14.25 The Breakfast Club. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985 van John
Hughes. Vijf totaal verschillende tie-
ners moeten hun vrije zaterdag op
school doorbrengen om strafwerk te
maken. De drie jongens en twee
meisjes hebben op het eerste oog ab-
soluut niets gemeen. Maar in de loop
van de dag leren ze elkaar en ook
zichzelf steeds beter kennen.

16.00 Télékids. Met Dino-Riders.
16.30 Flipper. Avonturenserie.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine met om 17.30 uur
nieuws en weer.

18.00 Journaal.
18.10 Countdown. Presentatie: Wes-

sel van Diepen
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Fatal nieuwsgierigheid.
19.30 Hits uit Holland.
20.00 Robert Guillaume Show. Ame-

rikaanse comedy serie. Afl.: Arm te-
rug naar school.

20.30 Equalizer. Amerikaanse serie.
Afl.: Radeloos. Alison Webster maakt
tijdens een middagje winkelen kennis
met de aantrekkelijke Dryden. Hij no-

digt haar uit voor een drankje in 'zijn'
appartement.

21.20 Rescue 911.
22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Seduced. Amerikaanse film uit

1986 van Jerrold Freedman. De grote
winkelondernemingKeane & Bridges
schudt op zijn grondvesten door een
intern aandelenschandaal. Om hun
geloofwaardigheid terug te krijgen no-
digen ze de advokaat Mike Riordan
uit.

00.00 Journaal.
00.05 Dallas. Amerikaanse serie,

(herh.).
00.55 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 Gummibaren bande.

21-delige tekenfilmserie.
16.30 Zoff für zwei. Amerikaanse

speelfilm uit 1967 van Norman Tau-
rog.

18.00 Pan Tav .... 13-delige jeugdse-
rie. Afl.: Pan Tav und die Verwandten.

18.30 Die Sendupg mit der Maus.
Kinderprogramma.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.

20.00 BFanfan, der Husar. Franse
speelfilm uit 1951 van Christian-Ja-
que.

21.36 West 3 aktuell.
21.50 Piero Tosi: Kostüme. Filmpor-

tret van deze ontwerper van kos-
tuums voor Italiaanse films en thea-
ter.

22.30 Chateauvallon. 26-delige Fran-
se serie. Afl. 12.

23.25 BDer Mitternachtskrimi. Tim
Frazer, 6-delige misdaadserie. Afl. 1.
In een klein café wacht Tim Frazer op
zijn vriend Harry Denston en ziet al-
lerlei vreemde dingen: voor de haven
strandt een Russisch vrachtschip en
een Russische matroos sterft in het
café.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/RTBF
15.30 Ecran des vacances. Vakantie-
films met om 15.30 _Fra Diavolo. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1933 van Hal
Roach en Charles Rogers, met Stan
Laurel, Oliver Hardy, Don King e.a.
16.55 Draghetto, serie. Afl.: Le roi des
ovnis; 17.10 Les Schtroumpfs; 17.35
Monstres et merveilles, serie. Afl: Belle
chagrin. 18.00 Nouba Nouba. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten-magazine.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Le chemin des écoliers: Les enfants du
XXième siècle, reportage over het le-
ven van mijnwerkers in Bolivia. 20.35

L'Etoffe des héros. Amerikaanse speel- ___■
film uit 1983 in twee delen van Philip ~
Kaufman. De eerste Russische Spoet- ss
nik wordt gelanceerd. 22.15 Le monde =_
du cinéma: Le tour du monde en 89 mi- ___:
nutes, filmoverzicht van 1989. 23.45 jr=

Rochefort '89. 00.00 Uitslagen van de ==Nationale Loterij. 00.05 Weerbericht en __
laatste nieuws. 00.40 Bourse, beurs- —-overzicht. 00.45-00.50 Musique bala- __=

België Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling j
in gebarentaal en weerbericht. 20.00i
Musique: Opéra nr. 5. 21.00 Seji Tsut- !
sumi ou les vertus de la fortune, portret i
van deze Japanse schrijver met het j
pseudoniem Takashi Tsujii. (herh.). :
22.00-22.40 Carré noir, serie docu- j
mentaires van Europese origine.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15Temps Présent.
17.20 Les Francofolies de Montreal.
17.50 La Vérité Est Au Fond De La
Marmite. 18.20 Des Chiffres Et Des
Lettres. 18.40 Le village dans les nua-
ges. 19.00Télétourisme. 19.30 TVS In-
fos et Météo. 19.40 Papier Glacé.
20.00 Santa a la une. 21.05 Nord-Sud.
21.30 Strip-tease. 22.00 Journal Télé-
visé Et Météo. 22.30 Apostrophes.
23.45 Océaniques. 00.15-00.45 Conti-
nents Francophones.

Duitsland 3 SWF
14.20 Treffpunkt: Sportakrobatik

Wasseralfingen.

14.50 Die Macher: Reportage over de
kurkenfabriek van Ricki Schaeidt in
Trier. (herh).

15.20 Hande, Werke, Künste: Repor-
tage over Perzische tapijten.

15.50 Flüsse der Erde: Rio Parana,
der dunkle Fluss (Zuid-Amerika).

16.35 BDer zerbrochene Krug. Duit-
se speelfilm uit 1937 van Gustav
Ucicky.

17.55 Supersinne. Afl. 2: Sehen
heisst glauben.

18.25 Zeit der Rosé. 9-delige serie
naar de trilogie van Maria Gripe. Afl 2.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Unterhaltung '89. Terugblik op

de amusementswereld in 1989.
20.15 Lander - Menschen - Aben-

teuer: 2-delige documentaire over
Nieuw-Zeeland. Deel 2.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Schwabische Geschichten
Afl. 2: Der Millionar.

22.10 Mussen Noten Schicksale ha-
ben? Kurt Masur. dirigent van het
Leipziger Gewandhaus Orchester.

23.40 Das mit'den Mannern und den
Frau'n ... Eva Maria Hagen und ihre
Lieder.

00.25-00.30 Laatste nieuws

Radio 1 radioleder heel uur nws 7 07 Allemach-
tig - De jaren tachtig, radiofonische
terugblik op een decennium (7.30
Nws. 1230 Nws. 1255 Meded.
voor land- en tuinbouw) 15 07
NOS Actueel 16 07 Echo-magazi-
ne. 17 30 Nws 18 35 Man en
paard. 19.03Onder tafel 19.53 Co-
lumn. 20.03 Voorwie nietkijken wil.
22.45 Man en paard. 19 03 Onder
tafel. 19.53 Column. 20 03 Voor
wie niet kijken wil 23 06 Met het
oog op morgen VPROs nachtle-
ven met om 0.02 Midnight hour

1 02 De Nacht van de lange liedjes
5.02-7.00 Q, Q le Q

Radio 2
leder heel uur nieuws 704 Van-
daag donderdag. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Vandaag...donderdag. vervolg.
8.53 Ontmoeting 904 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 En dan nu de
hamvraag tenslotte.. 12.48 lets
anders 13 04 Hier en nu 13 20
Berlijn 89: Kerstfeest van de eeuw
1504 NCRV Coupe soleil 16.04
De Familieshow. 17 04 Holland in
de file 19 03 De Will Luikinga show.
21 00-07.00 Zie Radio 1

Radio 3
leder heel uur nieuws 6.02 De ha-
vermoutshow 9 04 TROS gouden
uren. 12 04 50 Pop of een envelop
1404 De nationale hitparade top
100 18 04 Driespoor. 19 03 TROS-
dancetrax. 21.03 De CD show.
23 03-24 00 Sesjun

televisie en radio donderdag

Nederland 1
F-05 Nieuws voor doven en
[horenden.
PThuis in de dierentuin.
'lische serie. Afl. 26: Het risico
_t vak."eighbours. Australische serie.
wil Richard volgen naar Hong
als Danny ook mee gaat.
Journaal.
japido. Popmagazine.
'ARA's kindermenu: De avon-
*an Teddy Ruxpin.
»oes. Tekenfilmserie. Afl.: Een

i&e Smurfen. Tekenfilmserie.

* Hopper de winnaar, (herh.).
Journaal.
'"De baas in huis?. Ameri-N comedyserie. Afl.: Mannen,M maar mensen.

T-abyrinth. Spelprogramma.
PJatie: Peter Jan Rens.
FOZeg 'ns AAA. Nederlandse
tyserie. Afl. 6: Top secret.
"e rozebotteltijd. Theaterpro-
"fc waarin Paul de Leeuw ac-
situaties behandelt.
echter het nieuws. Actualitei-briek.
journaal.Golden Girls. Amerikaanse co-

terie. Afl.: Sophia's keuze,
jjpact. Documentaire.
I°o2 Kronkel. Vrindje. Simon'Sgelt vertelt zijn verhaal uit de
1 Mag 't een ietsje meer zijn?

Radio 4
700 Nws 702 Ochtendstemming
(8.00 Nws.). 9.02 Veronica s mees-
terwerken I: Radio Filharmonisch
Orkest met piano 1030 Muziek
voor miljoenen 12 00 Veronica s
meesterwerken 11. 13 02 Nederland
muziekland klassiek Gesprek met
de harpiste Rachel Arm Morgan.
14 00 Metronomium. 15 30 Zeggen
en schuiven 16 00 De Beweging
met om 16 00 Het Concert; 17.00
Portret.(lB.oo Nws.). 18 02 De ver-
schijning en het verschijnsel 19 00
CD Platennieuws 19.30 Het feuil-
leton. 2000 Nws 20 02 Het po-
dium met om 20 02 De wandelende
tak; 21 00 Voorland; 22 00 Down-
beat. 23.00-24 00 Audio Art

Radio 5
6.30-649 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws 9 02 NOS Sportief 9 25
Waterstanden 930 Wetenschaps-
lijn. 10.00 De zonnebloem 11.00
50+. 12.00 Nws. 12.05 Kruispunt.
12.20 Tussen de regels 12.30
Christelijke inspiratie in onze tijd.
12.53 In gesprek met de bisschop
1300 Nws 13.10 Derde Wereld
1340 Da Capo. 1400 Klasse.
15 00 Damokles 16 00 NOS Cul-
tuur, met Cultuur magazine; 16 45
Cultuur special 17 25 Marktberich-
ten 17 30 Scheepspraat 17.35
Postbus 51 Radio-magazine 17.55
Meded en schippersbench-

ten. 18.00 Nws. 18 10 KRO-literair:
Lezen voor de lijst 18 40 Turks
programma. 19.00 Progr. voor bui-
tenl. werknemers 20 30 Geschie-
denis van de bijbel 21.30-22 00
You re welcome. 22.00-22 30 Klas-
sieke mechanica.

RTL Plus
08.00 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Der
Eiszauberer.

08.20 Diplodos. Franse tekenfilmse-
rie. Afl.: Der Kampf mit dem schwar-
zen Loch.

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

10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
(herh.).

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

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

gepresenteerd door Maria en Margot
Hellwig.

12.30 Dance. Dansshow gepresen-
teerd door Martina Menningen.

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

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Nord-West-Passage. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1940 van King
Vidor, met Spencer Tracy, Robert
Young, Walter Brennan, e.a.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
Presentatie Harry Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. met aansl. tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl. Teu-
felskreis.

18.45 RTL aktuell.
19.00 Coach mit Herz und Scherz.

Amerikaanse serie. Afl.: Kellys neuer
Freund.

19.25 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Angst
der Befreiung.

20.15 Pazifik Geschwader 214. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Der Showpilot.

21.10 Liebe durch die Hintertür.
Nacke-Di, Nacke-Du, Nacke-Dei,
Duits-Oostenrijkse speelfilm uit 1969
van Franz Antel, met Terry Torday,
Ivan Nesbitt, Andres Rau, e.a.

22.40 RTL aktuell.
22.50 Tampeko. Ein Dollar hat zwei

Seiten. Frans-ltaliaans-Spaanse
speelfilm uit 1967 van Calvm J. Pa-
get, met Giuliano Gemma, Dan Va-
dis, José Calvo, e.a. (herh.).

00.30 Pazifik-Gechwader 214. Ame-
rikaanse serie. (herh).

01.15-01.20 Betthupferl.

SSVC
12.00 A question of sport.
12.30 The Travel Show Guide.
13.00 Rainbow.
13.15 The Snorks.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.30 Take the high road.
14.50 Teil the truth.
15.15 Home and away.
15.35 Children's SSVC. The Ridd-

lers.
15.55 Creepy Crawlies.
16.10 Yogi's Treasure Hunt.
16.35 Hartbeat.
17.00 Count Duckula.
17.25 Run the Gauntlet.
18.15 Emmerdale Farm.
18.40 News and weather.
18.55 Celebrity wheel of fortune.
19.20 Floyd's American Pie.
19.50 Murder she wrote.
20.40 In sickness and in health.
21.05 Confessional.
22.00 News and weather report.
22.25 The Paradise Club. "23.15-23.45 Film '89.

BBC Europe
09.55 Todays' Viewing.
10.00 News.
10.05 Clean Slate.
10.35 Melba: the making of a new

musical.
11.00 Why don't y0u...?
11.30 Playdays.
22.55 Five toeleven.
12.10 Rugby Union. The Lions down

under.
13.10 A year in the life.
14.00 News and weather.
14.35 A decade of sport. 10 glorious

years.
16.50 Heirs and graces. Chatsworth

house.
17.20 Royal institution, Christmas

lectures.
18.20 Network East.
19.00 Six O'clock News.
19.15 Newsroom South East.
19.30 Top of the pops. Overzicht van

de hits uit de jaren '80.
20.30 Eastenders.
22.00 Nine O'Clock news.
22.30 Smith and Jones.
23.00 Review of the year 1989.

Eurosport
06.00 Sky. The World Business report.
06.30 Sky. European Business Chan-
nel. 07.00 Sky. The DJ. Kat Show.
09.30 Eurosport menu. 10.00 Ten-
nis.l3.oo The Great Snooker pool
shootout. 14.00 Horse Jumping. 15.00
Cricket. 16.00 American Pool. 17.00
Cycling World Cup. 18.00Rodeo Show
1989 & Western Festival. 19.00 Mobil
Motor Sport News. 19.30 Surfer Maga-
zine. 20.00 Hopman Cup Tennis. 22.00
Best of the year. 23.00 Paris-Dakar ral-
ly. 23.15 Calgary 88. 01.15-01.30 Pa-
ris-Dakar rally.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
SAT.I BLICK. 08.35 General Hospital.
Afl. Arrangements. Amerikaanse fami-
lieserie. 09.20 Teletip Gesundheit.
Aansl. Ihr Horoskop. 09.30 Program-
ma-overzicht. 09.35 Nachbarn. Austra-
lische familieserie. Afl. Ein einziges
Mißverstandnis. 10.00 SAT.I BLICK
10.05 SAT. 1 Teleshop. 10.30 Salome.
Amerikaanse speelfilm uit 1953 van
William Dieterle. Aansl. tekenfilm.
12.15 Teletip Markt. 12.30 Glücksrad.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05Garfield. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. Die Kameradiebe.
14.30 Teletip Koehen. Aansl. Teletip
Backen en Horoskop. 14.40 General
Hospital. Australische familieserie. Afl.
Sitzengelassen. 15.30 SAT.I Tele-
shop. 15.55 Der Goldene Schuß. 16.05
Rauchende Colts. Amerikaanse wes-
ternserie van James Landis. Afl. Funf
Schützengel für Sweeney. 17.00 SAT.I
Bliek. 17.10 Nachbarn. Australische fa-
milieserie van Mark Joffe. Afl. Die Lö-
sung. 17.35 Teletip Reise. 17.45 Pro-
grammaoverzicht. 17.50 Berrengers.
Amerikaanse familieserie van Philip
Leucock. Afl. Mem Freund und Bruder.
18.45 SAT.I BLICK 19.00 Glücksrad.
19.30Trapper John, MD. Afl. Vom Sa-
tan verfolgt. Amerikaanse serie van
Seymour Robbie. 20.25 SAT.I Wetter.
20.30 Cagney & Lacey. Amerikaanse
misdaadserie van Al Waxman. Afl.

Dank dem Computer. 21.25 SAT.I
BLICK 21.30 Ein Thron für Christine.
Amerikaanse komedie uit 1972 van
Alan Myerson 23.00 SAT.I Bliek.
23.10 Topics. 23.40 _Die schwarze
Kobra. Oostenrijkse misdaadfilm uit
1963 van Rudolf Zehetgruber. 01.10-
-01.20 Programma-overzicht.

MTV Europe
Alle programma's in stereo. 07.00 VJ
Kristiane Backer. 12.00 Remote Con-
trol. 12.30 VJ Kristiane Backer. 14.00
VJ Marcel Vanthilt. 16.00 3 From 1 at 4.
16.15 VJ Marcel Vanthilt. 16.30Rewmd
'87. 18.00 Remote Control. 18.30 Club
MTV. 19.00 The best of Swatch next.
19.30 VJ Ray Cokes. 21.30 Headban-
gers bali. 23.00 Rewmd 85. 00.30 VJ
Maiken Wexo. 02.00 Night Videos.
06.30-07.00 Club MTV.

Omroep Limburg
715 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9 02. 10.02. 11.02 Korl
Nws 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek 13 05. 14 02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws 17 02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg.
17.55 Kort nieuws 18.05-1807
Aankondigingen.

BRT 2
6.00Nieuws 6.05De eerste ronde
(6 30. 7 00 Nieuws 7 30 Nieuwsen
R.V.A.-ber.) 8.00 Nieuws 8 10 Bi-
stro & Co 10 00 Nieuws 10 03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje) 11 55 Mediatips 12 00 Lim-
burg Vandaag 1300 Nieuws
13 10 Het schurend scharniertje.
13 15 Roddelradio 1400 Hitbox
17.00 Limburg Vandaag. 18.00
Nieuws. 18 10 Over stuur 20.00
Het orgeltje van Yesterday 22.00
Nieuws. 2205 Boem boem 23.30-
-6.00 Nachtradio (5 00 en 530

Nieuws )

WDR4
605 Morgenmelodie 905 Musik-
pavillon 12.07 Gut Aufgelegt
1405 Auf der Promenade 1500
Caté-Konzert 16 05 Heimatmelo-
die Musik-Express 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm
21 00 Musik zum Traurnen 22 30
Nachtexpress

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 14.30
Hotline. 15.30 Profile. 16.30 On The
Air. 18.30 Nino Firetto. 19.30 Time
Warp. 19.55 Goodyear Weather Re-
port. 20.00 Top hat. 22.00 World News
and Goodyear Weather, gevolgd door
Korean Air Golf Tournament Update.
22.15 A star is bom. 00.10 World News
and Goodyear Weather. 00.20 The Mix.
01.20 Time Warp. 02.00-06.00 Italiaan-
se programma's van Rete Mia.

Belg. Rundfunk
6 35 Radiofruhstuck. 6.15 Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Besinnhche Worte 9 10
Musikexpress. 10 00-12 00 Gut
aufgelegt 12.00 Veranstaltungska-
lender Musik bei Tisch 12 15 Ver-
anstaltungskalender 13 00 Fri-
schauf. 1405 Musikzeit heute :
Country & Western 15 00 Nach-
mittagsstudio 16 05 Spotlight
1705 Oldiekiste 18 10 BRF-Ak-
tuell. 18 40 Jazz. 20.05-00.05 Alt
oder Neu

Luxemburg/RTL
530 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kern anderer 11 00 Treff nach
elf. 12.00 RTL-Themen 12 15 Ca-
sino Parade 1400 Viva 16 00 En-
tenjagd 1700RTL-themen 17 15
RTL-Musikduell 19 00 Neunzehn -Vierundzwanzig. 00 00-0100
Traumtanzer
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Bij beschikking V
te Maastricht d<
cember 1989 is R<
mus Anna
Moors, geborent
op 22 november
blijvende te Nu
mert, Huize „Op'
Op de Bies 33, of
tele gesteld mi
ming van Petro
heimina Gerard
Conjaerts tot cii
Anna Francisca
Moors tot toeziet*
cc, beiden woj
Heerlen aan de V
weg 50.
Mr. H.J.W. Gorisi
Burg. de Hessell'
Heerlen

Bij beschikking \rondissementsrec
Maastricht d.d. 1
ber 1989 is onder
gesteld: Maria
Franciscus Sijb<
ren te Hulsberg
vcmber 1914, verlj
in de VerpleegkliJ
Zeven Bronnen"!]
Maastricht aan d<
daalhoeve 30, w_kurator werd *]
Hubertus AntonW
ciscus Sijben, gel
Sittard op 24 n41946, wonende t«!
aan de Nieuwe Baj
tot toeziend kuratj
truda Sophie Sal»!
Sijben, geboren W
op 17 maart 1920, J
te Bunde aan de"
straat 5.
Mr. H.F.M. Beaujfj
Molenweg 15, Gulß
Prokureur 1

I

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Tochzijn er nog van
diemensen die vinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden

En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOORZE
INSTAPPEN want

ALCOHOLEN VERKEERDAT KUN JENIET MAKEN

ÏM.^ÊÊmmmmmmmWmjT//fff I WWf/// veil'g Verkeer Nederland

*******************——a******************,****************.mm****—————-
Goed

nieuws
over

kanker.
40 jaargeleden waskanker zo
goed als ongeneeslijk. Nu is dat

anders. Bijvoorbeeld:
van de patiënten met de ziekte van
Hodgkin geneest nu al zon 75%.

Blijfdus geven.

I i<_2__^ NEDERLANDSEMm KANKERBESTRIJDING
I 40 I'AAR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

Sophialaan 8,1075BR Amsterdam. Tel: 020-6640991.
Giro: 26.000. Bank: 70.70.70.007

r-1 ii '' iMMBMji H__l__l_^__Hl I
i ********?.*",** Bij uw Nissan dealer is Sail '90 al be- 'R^JB^S |

J~f;. gonnen. Vooruitlopend op de impo- M

\^- | santé vlootschouw die in augustus i_^H|

_B_> - ____. &&J :'' ' ''S Ü-3 _H_JÉh_l >___&&_ I

il ____Si_s «J» ym 1 jiSEL ? a T -- i-B f feillf 1 aasf ■*&&# -ï i '^t I ***4 __^__^__^__l __i

KOM BIJ ONS LA I
VOOR EEN PROEFVAART. I

j~*»<p-■I^—B_B__WÊÊÊmmm^^^i^^^^^^BmWLKd^^U |^_ ' ■ [l"ll*"j"j~j|Bj!jM

mnm^m^m^m^m^m^m\m^^m^^m^mmmmmÊmmWmmmm^ »--i=^l! -— ■> "^-—---—^illlßfc met lambdasonde aan destrengste milieu-eisen (US'^
**"~■"~*^^^^-SS______BnaW_M_B-S_i ;,ï::fl_ffl BBj—!jl^_fc m******"m^^

imi^^MM « _SH wE* extra's als speciale interieurbekleding, GTi grille, van 1'

il Kï|^_2v__[ jmBlË nenuit verstelbare buitenspiegels, getint glas rondom
iSJ ggflHrV ||r bumpers in dekleur yan de carros- //JTTTTIta

Ü_l_M_l__B_B__B__l HHHB l._H_^_H-l_H_H-H-ÉI H_^_H_H-_Hi serie. De Sunny Sail is er //m^m^mJmmm\Jmé^

nissan finance. JF tfJÈ ■ i\ \\ al indrukwekkende lijst standaard extra's, voorzien

'De lening wordt verstrekt door l[ «J iPr Lm» H h VIH X I' hti Hvnamis'
huurkoopovereenkomst. __T_*flSl htÜ ft?De effectieve rente per 14-12-89 If| R* RW de carrosserie aan toe. fimmm******WTm*Tm\*\\
bedraagt 13.2% en is fiscaal I|| W** *!■ ïf * ,^y //Awl fr
aftrekbaar. B* '" *J K d Er is al een Micra Sail vanaf /ImWÊtédtkW********^

IMISSAN _ l_i_^^^Wf_t__f^|y
m _f|fr

Prijzen mcl.BTW. excl. afleveringskosten. Wijzigingen vuürbehouden.Nissan is ook de maker van de Prairie, Maxima, 200 SX, 300 ZX, Terrano,King Cab, Patrol, Vanette, Urvan en Cabstar. mlm*^^o

Beek, Automobiel-en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf), Trichterweg 122, tel. 045-212843. Heerlen, Jurgen Autocentrum Hee
Huisbergerstraat5, tel. 045-723500.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts V- «\
Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. NeU
Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.



Limburgers jurylid
PRAAG - Twee Limburgers zijn
juryleden tijdens het jaarlijkse
internationale blaasconcours
'Prager Frühling' dat opnieuw
van 4 tot en met 7 januari in
Praag wordt gehouden. Het zijn
de uit Terwinselen/Kerkrade af-
komstige Freek Mestrini (Eger-
lander Musikanten) en Jo Con-
jaerts (jurylid bij het WMC).

Negenjarige Remy Corvers brengl alle bloemen naar hel grafvan zijn vriendje

Na 182 bekers op de plaat
ji Van onze

Bl showpagina-redactie

'e'tÏARD - Tijdens play-
1k- en soundmix-wed-[Jfjden in Nederland, Bel-
,?!> Duitsland en Spanje
!j*pte hij bijna alle bekersde wacht. In de garage,,, 'getoverd tot oefenruim-
'p Pronken maar liefst 1821Kers van Remy Corvers.

groot en klein formaat,
'^stal eerste en tweede
!|2en en een enkele derdelp. Een knul van negen
met een stem die klinkt

'een klok. Daarom werd
f dan ook een plaatje van
fe jongeman opgenomen
■de studios van Kees de; in Weert. „Eigenlijk
■at ik er liever niet zoveel
rf. Ik heb nogal wat
f&ndjes diebest een beetje
Pers zijn," laat Remy we-

|]ty was zes jaar toen hij thuis
£rn en zomaar opeens Elvis
«Sley playbackte. „Hij was
?t bezeten van die man," ver-fijn moeder. „En waar hij het
Jdaan haalde, Joost mag het■«n! Ik denk dat hij Elvis op tv

» en helemaal 'hoteldebotel'
Jdeze man raakte. Zoals jezietJft hij dat lange tijd volgehou-

'"nuren van de oefenruimte én
.Slaapkamer van Remy hangen'liet foto's en posters van zijn
Jol. Overal staan attributen
"> Elvis.

Inmiddels zingt Remy ook 'live'
en playbackt hij nog maar zel-
den. En niet alleen liedjes van El-
vis.

" Remy Corvers temidden van zijn gewonnen bekers. FOTO- Peter Roozen

Lievelingsliedje
Als de 'spring in het veld' uit
school komt luisteren wij naar

het plaatje dat in de studios in
Weert werd opgenomen. 'Mama
blue', 'Rock on truc the night',
On and on' en last but not least
zijn lievelingsliedje 'You are my
friend'. Remy: „Weetje voor wie
ik dit liedje zing"? „Voor mijn
vriendje, hij is vier maanden ge-
leden gestorven." Het wordt
even heel stil. „En alle bloemen

die ik krijg na mijn optredens
breng ik naar het graf."
De teksten en de muziek van de
vier liedjes die Remy zingt wer-
den geschreven door Marshal
Manengkei. „Hij is mijn manager
en een lieve man. Soms moet ik
in een weekeinde wel vijf keer
optreden en dan zijn papa, mama
en Marshal er altijd bij. „Marshal

regelt alles voor mij," vertelt
Remy.
Spanje, België, Duitsland en Pa-
rijs. Daar stond Remy inmiddels
al op de planken. „Parijs heeft
veel indruk op hem gemaakt. Hij
mocht een liedje zingen bij de
Eifeltoren," zegt zijn moeder.
Remy treedt veel op voor gehan-
dicaptekinderen en dat vindt hij
geweldig. „Niemand hoeft dan te
winnen. Het is trouwens hele-
maal niet zo leuk om altijd eerste
of tweede te worden. Ik vertel
bijna nooit op school als ik weer
een beker gewonnen heb."

Televisie
Nog niet zolang geleden was
Remy voor de eerste keer te zien
op tv. In het programma 'Don-
derslag' zong hij live, samen met
René Froger. Daar is hij best
trots op.
Op devraag, wat hij gaat doen als
hij later 'echt heel beroemd'
mocht worden, heeft Remy het
antwoord al klaar. „Ik koop dan
een auto, een Cadillac, die had
Elvis vroeger ook. De rest van de
centjes geef ik aan papa en ma-
ma."
In het nieuwe jaarheeft Remy al-
weer een aantal optredens op
programma staan. Zo zingt hij 12
januari tijdens de groteArtiesten
Gala-avond in de Tiroler Gasthof
in Eygelshoven. Dennie Chris-
tian, Jacques Herb en Frank Fer-
rari zijn onder anderen de men-
sen die samen met Remy garant
staan voor het slagen van die
avond. Een avond georganiseerd
door ELOS (Eerste Limburgse
Open Stichting) ten behoeve van
de Limburgse Invalide Bond
Oostelijke Mijnstreek. Meer info:
_" 045-324763

AVRO brengt 'Kasleelconcert' met Nieuwjaar op het scherm

Zwijmelen met Caroline Kaart
Van onze rtv-redactie

|JILVERSUM - „Dit is een droom, die werkelijkheid is geworden."
Caroline Kaart zwijmelt na afloop van de persvertoning van 'Caroli-
Jje's Kasteelconcert' nog even heerlijk na. Alhoewel de AVRO dit

romantische droomconcert rondom Caroline Kaart opNieuwjaarsdag om 20.20 uur op Nederland 2 uitzendt, werden de op-namen al in mei gemaakt. Decor van het concert vormt het kasteel
in Ewijk.

Caroline Kaart droomde er al jarenvan om eens een concert te geven
haar vrienden in een prachtig kasteel. Het repertoire bestaat uit

werk gecombineerd met liederen uit musicals. Tussen-
door spreekt Caroline Kaart op haar geheel eigen, van de zaterdag-
ochtenden op Radio 4 bekende, manier de verbindende teksten.
'Volgens haar is het 'uniek' om op deze wijze échte zang bij mensen
'huis te brengen. „Ik ben niet iemand, die de microfoon staat op te
eten. Het is beeldschoon zo. Ik hoop op deze wijzeveel mensen te be-
kken."
belaas worden de eerste vier liederen duidelijk zichtbaar play-back
Bezongen. Dat kon niet anders, omdat het buitenopnamen betrof. Dat
vindt ook Caroline Kaart jammer. Zij is immers principieel tegen
Way-backen.

zangeres nodigde voor haar droomconcert een drietal gasten uit:
"?e Britse tenor Peter Morrison, de gitariste Susanne Mebes en de 12-
-j^rige Joegoslavische violist Stefan Milenkovic. Het Metropole Or-kest onder leiding van Jan Stulen zorgde voor de muzikale omlijs-«ng.
"olgens producent en regisseur Joop Stokkermans bestaan er bij de
*WRO plannen om het droom-concept vaker te gebruiken, bijvoor-
beeld met Kerstmis. Het grootste probleem hierbij zal volgens Stok-
kermans zijn om geschikte (droom)locaties te vinden. Ook Slot Dod-

leverde al de nodige problemen op. De binnenopnamen zijn
grotendeels gemaakt in een belendende, bouwvalllige schuur. Daar is
°P het scherm niets meervan te merken. Bloemen,kaarsen en de pro-
ducent hebben wonderen verricht.

" Scène uit 'Caroline's
Kasteelconcert' met
Caroline Kaart en Pe-
ter Morrisson.

Op de plank
Andere omroepen lossen de pro-

blemen op andere manieren op.
De TROS-tv liet bijvoorbeeld
een seizoen nieuwe afleveringen
van de serie 'Medisch Centrum
West' een jaar op de plank liggen
om de kosten op een volgend be-
grotingsjaar te kunnen boeken.

De NCRV-tv stelde de produktie
van eigen drama-series uit tot er
genoeg geld voor gespaard is.

Alle omroepen hevelen geld uit
de eigen kas of uit de radio-pot
over naar tv om drama mogelijk
te maken of plannen relatief
goedkope spelletjes en quizzen
en afleveringen van goedkoop
aangeschafte buitenlandse series

om geld te sparen voor de tv-dra-
ma-pot.

TV-directeur Lex Harding van
de commerciële satelliet-zender
Veronique: „Onze eerste priori-
teit is het presenteren van grote
Nederlandse amusements-pro-
dukties. Voor duur Nederlands
tv-drama is er bij ons voorlopig
geen geld. In december zijn we
gestart met twee nieuwe buiten-
landse series: 'Saracen' en 'Res-
cue 911' en begin januari begin-
nen we met twee nieuwe series,
ook in het buitenland aange-
kocht: 'Tatort' op iedere vrijdag-
avond en 'Katts & Dog' op zater-
dagavond."

show

Oude film verkeerd gemonteerd

VPRO herhaalt
Roverssymphonie

Van onze rtv-redactie
PERLEN - De VPRO gaat zondag in de
fjravond de speelfilm 'De Roverssympho-
* van regisseur Friedrich Feher opnieuw

* Nederland 2 uitzenden. Afgelopen zon-"êavond werd de vertoning van de uit 1936
"tomende film door de VPRO halverwege
Staakt, nadat was gebleken dat delen van
!film verkeerd waren gemonteerd.

*e het precies gegaan is, moeten we nog
uitzoeken, maar vast staat dat de film in ver-
schillende delen in verschillende dozen is

aangeleverd. Bij de montage moet de volgor-
dezijn gewisseld. We betreuren dat buitenge-
woon", aldus Cherry Duyns. Hij maakte de
documentaire over de film, die aan de verto-
ning van 'De Roverssymphonie' vooraf ging:
„We zijn er vooral zo droevig om, omdat do-
cumentaire en film eigenlijk een geheel vor-
men. Kijkers die er speciaal voor zijn gaan
zitten, zijn er zeer door gedupeerd".
De VPRO gaat proberen de film aanstaande
zondagavond tussen half zes en zeven uur op
een juiste manier te laten zien.

Limburgse artiesten in
'Hollands Welvaren'

HEERLEN - Lim-
burgse artiesten zor-
gen voor oudejaars-
stemming in het pro
gramma 'Hollands
Welvaren' waarvan
de AVRO aanstaan-
de zondagmiddag
een nieuwe afleve-
ring laat horen van
16.00 tot 17.30 uur op
Radio 2. Tijdens
deze rechtstreekse
uitzending vanuit
Zeewolde presen-
teert Krijn Torringa
The Singing Trum-
pets ('Adiós Mexico'
en het duo Mare en
Dave met 'Wie lust er
nog een pizza. " Mare & Dave: 'Wie lust er nog

een pizza?'

Wereldomroep
in buitenland

goed beluisterd
HILVERSUM - Ruim 85 procent
van de Nederlandse vakantie-
gangers in het buitenland die be-
schikken over een radiotoestel
met een korte golfband heeft het
afgelopen jaar tijdens de vakan-
tie afgestemd op de Wereldom-
roep. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat de Wereldomroep met
de NOS heeft gehouden naar het
mediagedrag van de Nederland-
se vakantieganger.
Twee van de drie vakantiegan-
gers in het buitenland beschik-

ten over een radio. Vier van de
tien toestellen waren geschikt
voor de korte golfontvangs, dat
zijn ongeveer 1,4 miljoen toestel-
len, zo blijkt uit het onderzoek.
Bijna de helft van alle vakantie-
gangers met een radio heeft naar
de Wereldomroep geluisterd, on-
geveer 1,1 miljoen mensen. Vorig
jaar bedroeg dat aantal 1.250.000
mensen. Het overgrote deel luis-
terde naar de ochtenduitzendin-
gen.
Het experiment 'Nieuwslijn-
Europa' waarin drie halfuurblok-
ken in de ochtend met telkens
dezelfde inhoud werd door de
luisteraar niet gewaardeerd. Het
experiment had het doel om de
luisteraar de mogelijkheid te bie-
den op ieder willekeurig mo-
ment gedurende de uitzendingin
te schakelen. Op grondvan de re-
sultatenzal de Wereldomroep dit
experiment in 1990 niet voortzet-
ten.Aan voorschrift Mediawet kan in 1990 niet worden voldaan'

Geen geld voor tv-drama
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De Hilver-
sumse omroepen hebben
ook in 1990 onvoldoende
geld om het aantal door de
Mediawet voorgeschreven
Nederlandstalige tv drama-
produkties te tonen. „In
Den Haag predikt men wel
dat wij met veel Nederland-
se produkties de buiten-
landse concurrentie te lijf
moeten gaan, maar finan-
cieel laat de overheid ons in
de kou staan," zeggen de
dramaturgen van de omroe-
pen.

Ook het Stimuleringsfonds voor
Culturele Omroepprodukties,
door Brinkman in het leven ge-
roepen toen hij nog minister van
WVC was, biedt bij lange na geen
uitkomst. „Je moet eerst afwach-
ten of de aanvraag wordt geho-
noreerd. Is dat het geval, dan
krijg je maar de helft van het aan-
gevraagde bedrag. En als het
gaat om een serie, dieenkele sei-
zoenen moet gaan meelopen,

dien je elk jaar weer een aan-
vraag in te dienen. Meerjarige se-
ries kun je niet plannen en voor
experimenten is geen plaats," al-
dus de dramaturgen. „Boven-
dien is nooit een definitie gefor-
muleerd van wat nu onder 'cul-
tuur' moet worden verstaan".
Tot dusverre hebben NOS-tv en
VPRO-tv de grootste bijdragen
uit het Stimuleringsfonds kun-
nen lospeuteren. Een meerder-
heid van de omroepen was tegen
devormingvan het fonds, dat ge-
vormd wordt door miljoenen die
aan het omroepbudget zelf wor-
den onttrokken. Hun motto: „Wij
willen zelf bepalen waar we ons
geld aan besteden."

De VARA heeft nog enkele ande-
re plannen voor internationale
produkties waarvan de financie-
ring nog niet helemaal rond is.
Met het produktie-bedrijf Belbo
Films wordt gewerkt aan een se-
rie over het leven van Van Gogh,
met een tv-station in Nieuw Zee-
land zijn besprekingen gaande
overeen produktie van een inter-
nationale jeugdfilm en met de
schrijvervan 'FlyingKicks' heeft
de VARA plannen gemaakt om
in drie talen een comedy-serie te
vervaardigen.Dj., Harding: „Eerste

L l°riteit Bij Veronique is
fy' presenteren van grote

amusements-
°dukties".

Tina
Turner
ook naar
Keulen

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Behalve in Rotterdam, waar zij in het Feyenoord-sta-
dion op 23 juni een concert zal geven, komt Tina Turner ook naar
Keulen. Daar treedt de 50-jarige wereldster op 26 mei op in het sta-
dion van Müngersdorf. Zowel het optreden in Rotterdam als m Keu-
len maken deel uit van de Europese tournee van Turner, die medio
mei in de Scandinavische landen van start gaat.

# Tina Turner: op 26 mei ook in Keulen

Matinee met
Burgundy

Street
Jazzman

VAALS - Ook in het nieuwe jaar
wordt door de Jazzclub van
Vaals weer een jazzmatinee geor-
ganiseerd. Meteen al op de eerste
dag van 1990 staan de leden van
de Burgundy Street Jazzman
voor de vijfde keer in Vaals ga-
rant voor traditionele jazz uit
New Orleans en Engeland. De in-
strumentale en vocale prestaties
van de groep gaan steeds samen
met een onvervalst enthousias-
me en plezier in het musiceren.
Jazz-liefhebbers, die dit gratis
toegankelijke concert willen bij-
wonen zijn maandag 1 januari
vanaf 16.00 uur welkom in café-
restaurant Suisse aan de Maas-
trichterlaan 63 in Vaals.
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" BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMING BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMI I
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Wie drinktërrtou nog I
witte champagne? I

% * * __^_i

w Naast witte champagne kunnen we u dit I maar vooral niet ijskoud, anders gaat het rijke I
~> jaar originele Rosé champagne aanbieden. Deze I bouquet verloren. En oh ja, voor deze ene keer I
s lichtroze getinte champagne wordt de laatste tijd mag u er oliebollen bij eten. I
0 steeds populairder. Champagne Rosé Brut Leonce d'Albe,„ * ■
* Derozekleurontstaatdoordatdedonkere Spécial Réserve,fles 0.75 liter ■

f^ evTÏ'. "***WJmnmm*, vmA ii% J_&P^«* '''.xfó:-'''-'''f&$$&:& WJsß&fé' _fl
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W I
H I
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W
rhamnatmp iponce d'Albe uit de dieDvries- *& Patent " ~~ Rundertartaar, IQQ -^ *__3J>Salustianas, I

Q BnTuS^60^6,
, ÜorïrïlKSbitterbaiien, 03 SSebioem, ioo Fchte Kaviaar voor maar 29 90 100gram "—^J-43 1 ISpécial Réserve, OQQC doosl2stuks, 17Q zak 1 kilo ®^ __? 1.03 l-U.lt, l\dVlddr VUUI I Mddl Zl^.^U. i|_ffi« ES? I

z fles 0.75 liter __i7.^70 240 gram ®@® -249- 1./^ Fondue-/ KIIU _J UU I
Goudreinetten Inn .rf*^"*^,^ Heerlijk op toastjes en andere borrelhapjes, gourmetschotel, -i on I

Ackerman Saumur, Uit dediepvries: ®@© Z ak 2 kilo l.yy J^^^SSk Pasop: gebruik geen zilveren lepeltje lOOgram ®®©©__9_..0._7 i/in I
Brut of Demi-sec Indokinevlammeties /inn ill__ya*«^>--_sil__ . _ _ kilo lrf-/

* witte,mousserendewijn, " S£l?stur2^»4B9 8.. pn , °m °Pte SChePP6n' Braadworst,
j Methode Champenoise, qqe Ol R<l zlim óram 1 fiQ WStSPP smaak van de kaviaar aan. Een blikje 500 gram#^ 4.49 7QQ Sperziebonen, -i £Qw fles 0.75 liter 42^5-^.^o _U zak 500 gram ±.0^ "^^|^B«r Ossetra Malossol weegt 28 gram. kilo «M.1059/W 500 gram I.o^
N Remia vloeibaar "^ g^

z SektSchlossUndelbrunn, fP 1""^ o_^7QR ft Z,onn,-^lT,? °f IRQ " "Knakworst lm TZ iPt<: ?nPtP wittp flaCOn 2 liter ®®®-B^s-/.Z7»J SL' Sla-Olie, fles 1 liter L.-JZJ ®®m> "jaKWOrsi, .^llQ De artikelen in deze advertentie kunt vin alle
leib-ueie, vviue, » _ A Annolcan .*\r\ Van fiikP nnerlersuiker 1 nn 100 gram ®@©@ hès*tl*.i**J ah winkels kopen, behalve de artikelen waarmousserende wijn, /| QE Win 1 vandelOOfnteuses .. fff Appelsap, QQ van biise poeaersuiKer l HQ s weme cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u

> fles 075 liter -ë^T-.i/O (zie verpakking)* Zoute pinda's,®®©® n/IQ sL'pak 1 liter 425- "_/;? strooibus 250 gram _sfr±.-—-/ ygM^jw, __>Kinr>phnMt aiieen kopen in ah winkels waar één van
SÏJ zak 500 gram 3_^__rK7 r.'^Ci^S r^^^^^^k-Ctl,', ' die cijfers op de deur staat.Reclameprijzen

w Nipuw- - .jtfj^tj Annplhpianptc liit^^^-■ "* *''° gelden van donderdag 28t/mzaterdag

« Bier Pilsenerof ft «^^J* 999 Easy worste-of Danone Moovy halfvolle S?5sW^ K^M^AQQ '°S~ad strekt.- r^?,TWerS B'erAlco!l°la_rL bakje 25° saucijzebroodjes, nQQ fruitkwarK, aardbei/banaan, J^^St of ,
SnViJpr Nü 75 /\Pr_ncptoaet ~ .^

pak 10 stuks Nü_:.yy 2 bekertjes IOQ O'^0'1
t
en j Q_lQ Mini champagnekoeler , _^__ Aaü.J liter nu il./ -*J toast, -| /^Q alOOeram ®® I.Ö*/ 1, zak 10 stuks OrrZf mptniantip onr- dSÉ_t' <_iJ _ s_ü*-S ËL! doosje 270 gram^LOy p^i^peria Mokka koffie,

alüügram
Met gratis zakje Natrena.* Verstik J ®®2.95 A^A,S<A^É° fy^ Goudse extra belegen kaas, w~ I idü snelfiltermaling, lik \>^_tJ[/ ÉÉX ü! vers van't mes of Haust Party toast of snackcups, vacuüm verpakt, pak Chevalier Blanche, ®®<s® Nieuwjaarsboeket * <V[ V^_^_K Pn

vacuüm verpakt, IOQO groot of klein, IQQ I 250 gram -»nn een frisse appslclder. IA OQ wit --Q met verrassing, IA ' /_Wlv| yü
M

kilo ®«® 4§se-±_-.:7U pakje «®<b _59-1.07 6 flessen a 0.7 liter XUr pa kioo stuks 4*9- lff-y per bos ®®lUr H
! SST- 2J9 SS-® Bij onskom jevanzelf in de stemming%_gj.l
M " BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMING " BIJ ONS KOM JE VANZELF IN DE STEMMING



Samenstelling
Als de effecten ter opluistering
van feestdagen dienen, zoals ko-
mend weekeinde, dan hebben
we het over feestvuurwerk. On-
der dit soort vuurwerk vallen
'groot vuurwerk' dat uitsluitend
door deskundigen wordt aange-
stoken en 'klein vuurwerk' dat
ook het publiek mag gebruiken.
Klein vuurwerk is terecht aan

strenge voorschriften gebonden.
Zo mogen alleen die soorten ver-
kocht worden die vermeld staan
in de zogeheten Lijst van Vuur-
werken.

Om het gevaar van vuurwerk te
kennen, is het goed om te weten
hoe de uiteenlopende effecten
ontstaan. Een belangrijk onder-
deel van veel vuurwerk is de 'ex-
plosie. Een explosie is een zeer
snel en heftig verlopende reactie.
In dit geval gaat het om een 'ex-
plosieve verbranding'; een che-
mische reactie waarbij veel ener-
gie vrvjkomt. Die reactie ont-
staat, doordat bepaalde stoffen -
in juiste verhouding met elkaar
gemengd- plaatselijk wordt ver-
hit (door bij voorbeeld vuur via
de lont). De reactie verloopt dan
heel snel. En er is geen extra
zuurstof nodig.
Ondanks de ontwikkelingen van
krachtiger explosieven, zijn de
ingrediënten van vuurwerk vrij-
wel gelijk gebleven. Het mengsel
van chemicaliën heet het 'pyro-
technisch mengsel', of in vak-
taal: de sas. Voor het meest sim-
pele effect gebruikt de fabrikant
zwart buskruit: kaliumnitraat,

houtskool en zwavel. De samen-
stelling verbrandt explosief bij
ongeveer 350°C.

Droog naar school
rje colonnes scholieren moeten dagelijks op de fiets naar schoolen
r^r naar huis. Ze kunnen best weleen stootjeverdragen, maar het isF* zo prettig, kleddernat geworden, in school te moeten zitten.
P 1nieuwe uitvoering van de populaire 'schoolrugtas' biedt een han-?>e oplossing. De tas heeft een dubbelvak waarin een opgevouwen
?'°n, volkomen waterdicht regenjack zit. Zodra het gaat regenen, isrkleden snel gebeurd.
£regenjack-tas is verkrijgbaar in blitse neon-kleurcombinaties die;onderen in het verkeer voor andere weggebruikers in de scheme-
ls goed zichtbaar maken. Dat is dus tevens een extra bijdrage aan
Verkeersveiligheid van de fietsers. De schouderbanden zijn ver-I'baar en er zit ook een kapstoklus aan.

£regenjack werkt ook als rugkussen, waardoor de met boeken vol-jDakte tas niet zo doordrukt. Voor de prijs van ’ 29,95 in Halfords-
te koop.

VolgensConsumentenbond:

'Bij schade op
straat overheid
aansprakelijk'

I
t

jongetjedatvan-
(jjeen toren in eeni^eltuin op beton-

tegels valt, een
guw die met de

an haar schoen[["een rooster bhjft
i^lgen of een auto-mobilist die een aan-
ging krijgt door

afgestelde
Slacht-. fers kunnen in der-

situaties pro-ven de schade te
i rhalen op de over-
l^'d. De Consumen-
i^bond wijst hierop~ bet januarinum-
,?er van de Consu-
mentengids.K%ens dewet moet

overheid zorgen
j*' burgers op de
Ijj^nbare weg rede-
neerwijs niets kan
/^rkornen. Dit isj/der meer vastge-

in het Regle-
6tU Verkeersregelsa Verkeerstekens.

Hierin staat dat de
overheid soms ver-
plicht is tijdelijke
verkeerstekens te
plaatsen. Zo moeten
er extra borden ko-
men bij werk in uit-
voering en opdooi.
Daarnaast staat in de
Gemeentewet dat
burgemeester en
wethouders verant-
woordelijk zijn voor
de instandhouding,
bruikbaarheid, vrij-
heid en veiligheid
van de openbare
ruimte.
Blijft de overheid in
gebreke dan is er
sprake van een on-
rechtmatige daad en
kan het slachtoffer
schadevergoeding
vragen. Voorwaarde
is wel dat de eiser
zich 'normaal voor-
zichtig' heeft gedra-
gen en gelet heeft op
eventuele waarschu-
wingsborden. Overi-

gens kan de rechter
besluiten dat de
overheid het gebrek
niet heeft kunnen
voorzien. Zo kreeg
een autobezitter na
een aanrijding door
verkeerd afgestelde
stoplichten te horen
dat de gemeente
niets te verwijten
viel. De lichten wer-
den immers maan-
delijks gecontro-
leerd.

In andere gevallen
besliste de rechter
echter dat de over-
heid een onnodig ge-
vaarlijke situatie ge-
creëerd had. Zo stel-
de de rechtbank in
's-Hertogenbosch de
ouders van het jon-
getje dat op de be-
tonnen tegels viel in
het gelijk. Ook de
vrouw die met haar
schoen bleef haken
in het rooster van
een noodwegdek
kreeg een schade-
vergoeding. De
rechtbank in Am-
sterdam oordeelde
dat de gemeente een
gevaarlijke situatie
had laten bestaan,
die met staalplaten
gemakkelijk te ver-
helpen was geweest.

Nederland knalt
voor 35 miljoen

de lucht in
HEERLEN - Hoewel de aan-
voer van vuurwerk uit China
onder meer door de politieke
onrust in dat land met onge-
veer 15 tot 20 procent is ver-
minderd, verwacht voorzitter
W. Broekhoff van de Federa-
tie Vuurwerk Nederland dat
er dit jaareen omzet wordt ge-
haald van ongeveer 35 mil-
joen gulden. Vorig jaar be-
droeg de omzet ruim 30 mil-
joen gulden. Er wordt de laat-
ste jaren steeds meer sier-
vuurwerk verkocht. Vooral
sierpotten, pijlen en Romein-
se kaarsen gaan hard de deur
uit, aldus Broekhoff.
Door de verminderde aanvoer
uit China hebben de impor-
teurs wat moeten schuiven in
hun assortiment en moeten
putten uit hun voorraad. Een
aantal importeurs heeft hier-
door volgens de voorzitter
vermoedelijk met problemen
te kampen gekregen, bij voor-
beeld door weinig aanbod van
knalwerk. Maar er wordt 'zeer
goed' vuurwerk verkocht, al-
dusBroekhoff. „Het is de laat-
ste weken een gekkenhuis".

Ongelukken
Zo is bij een rotje het buskruit in
een koker geperst. Na ontsteking
ontstaan gassen. Die gassen ver-
oorzaken zon hoge druk in de
koker dat deze explodeert met
als gevolg een knal.

Vaak gebeuren ongelukken met
knalvuurwerk als men doelge-
richt naar iemand gooit. Zelfge-
maakt vuurwerk en strijkers zijn
opvallende boosdoeners. Niet al-
leen gehoorbeschadigingen
(door te harde knal) is een veel
voorkomend letsel, maar ook
brandwonden (als gevolg van
rondvliegende brandende res-
ten).

Effecten
Voor licht- en kleureffecten ge-

bruikt men andere mengsels. Zo
veroorzaken magnesiumpoeders
wit licht, strontiumverbindingen
rood en hebben koperverbindin-
geneen blauw effect. De eenvou-
digste lichteffecten geeft stil-
staand brandend vuurwerk, zo-
als Bengaals vuur. Zon 'vuur-
werkpotje' bevat een zeer trage
sas, met chemische toevoegin-
gen die de vlammen een extrakleureffect geven. Na het ontste-
ken van de lont brandt de koker
in dertig tot zestig secondenrus-
tig leeg.
Het meeste siervuurwerk heeft
een bewegend lichteffect, een zo-
genaamde ster. Een voorbeeld
van dit soort vuurwerk is de Ro-
meinse kaars. Naast een eenvou-
dige kleurrijke vlam, zoals bij
Bengaals vuur, schieten er ster-
ren uit de koker. Een Romeinse
kaars heeft een aantal etages.
Naast een lichtsas bevat zon eta-
ge een stertablet. Als je de kaars
aansteekt, brandt eerst de boven-
ste lichtsas af en vervolgens

wordt het stertablet brandend
uit de koker gestuwd. Daarna ge-
beurt hetzelfde met de volgende
etage. Het aantal sterren dat de
kaars schiet, is zodoende even
groot als het aantal etages.

Voor veilig vuurwerk is dus een
juiste afstelling nodig van de de-
len en ingrediënten. Daar gaan
uitgebreide testprogramma's in
vuurwerkfabrieken "aan vooraf.
Zo maar experimenteren met
vuurwerk en een beetje de jonge
onderzoeker uithangen is dus
heel gevaarlijk. Ofwel: 'Je bent
een rund als je met vuurwerk
stunt'

'Fiets per trein'
in elk land anders

Het vervoer van een fiets pertrein in Europa verschilt vanland tot land. Elk land kent weer
zyn eigen regels.
In een viertal landen kan de fiets
gratis en onder voorbehoud bui-
ten de spitsuren worden meege-
nomen. Dat gebeurt inFrankrijk,
Noorwegen, Oostenrijk en Span-

je. De fietsen worden door het
stationspersoneel op de trein ge-
zet. Ten aanzien van Frankrijk
geldt verder dat de 'bicyclettes'
niet in de Parijse metro mogen,
overstappen naar andere stations
moet dus over straat.

Voor het vervoer van fietsen

moet in een achttal landen een
tarief worden betaald variërend
van ’ 1,10 tot ’ 9,75 per keer of ±

’ 4,00 per 100 km.

In een aantal landen bestaat de
mogelijkheid om de fiets als
vrachtgoed te verzenden maar
ook om op het spoorwegstation
een fiets te huren tegen uiteenlo-
pende tarieven. Genoemde ver-
zendkosten gelden binnen de
grenzen van het land.

De ADFC-brochure, die ook in-
formatie geeft over. fietsvervoer
per schip en per vliegtuig, is op
te vragen bij de ENFB in Woer-
den, _" 03480-23119.

" In sommige Europese landen moet de reiziger zijn fiets zelf in de trein zetten, in andere
mag dat uitsluitend door spoorwegpersoneel gebeuren.

consument

Knal-, licht- en kleureffecten: nauwkeurige samenstelling

Veilig vuurwerk resultaat
langdurig experimenteren
luiden er komend weekeinde het nieuwe jaar mee in: vuurwerk. Net nadat de klok
'f de twaalfde maal geslagen heeft, branden we er op los. De donkere hemel wordt ge-
ïnde een halfuur opgelicht door allerlei kleurrijke lichtschijnselen en je hoort door-
end geknal en gefluit. De basis voor al dit vuurwerkgeweld is een -al meer dan twee-
2end jaar oude - stof: buskruit.

komt oorspronkelijk
.China en werd aanvankelijk
[fuikt voor vredelievendepinden. Toch was gebruik in'°gstijd ook niet uitgesloten.

£üropa stond, na de ontdek-
pvan het buskruit in de mid-*euwen, het militaire gebruik
J. vuurwerk voorop. LaterJjj vuurwerk steeds meer eenJöaakartikel. Ook in Neder-J tijdens de Gouden Eeuw.
J'feestelijkheden sloot men af

' indrukwekkende vuurwer-

■"Werk behoort tot de groep
explosieve stoffen, net als
itie en springstof. Het on-

derscheidt zich van andere ex-
plosieven, doordat het alleen
licht-, geluid- en rookeffecten
geeft zonder schade te veroorza-
ken. Die effecten kunnen een se-
rieuze bedoeling hebben, zoals
lichtpatronen en reddingspijlen.

" Op Oudejaarsavond wordt weer voor enkele miljoenen guldens vuurwerk afgestoken
Bij het onsteken van knal- en siervuurwerk is vooral de jeugd een grote risicofactor.

Voorlichting door
consultatiebureaus
vaak onvoldoende

De Stichting Consu-
ment en Veiligheid
gaat samen met de
Nationale Kruisvere-
nigingkijken hoe de
kwaliteit van de
voorlichting op con-
sultatiebureaus ver-
beterd kan worden.
Consument en Vei-
ligheid vindt dat de
individuele monde-
lingevoorlichting
aan ouders te kort
schiet.
Uit een door de con-
sumentenorganisa-
tie gehouden evalua-

tie-onderzoek blijkt
dat artsen en wijk-
verpleegkundigen
door tijdgebrek,
werkdruk, onvol-
doende stimulering
en geringe motivatie,
ouders nog nauwe-
lijks uitleg geven
over de veiligheids-
voorzorgen die pas-
sen bij de leeftijd
van hun kind. Zij
volstaan meestal met
de uitreikingvan een
set van negen veilig-
heidsinformatie-
kaarten.

Deze kaarten zijn
echter bedoeld als
ondersteuning van
mondeling gegeven
informatie. De on-
dervraagde ouders
bleken de kaarten
wel te waarderen.
Het merendeel van
de consultatiebu-
reaus maakt overi-
gens gebruik van de
voorlichtingssetjes.

Over het algemeen
houden ze zich daar-
bij aan de uitdeel-
voorschriften: elke
kaart apart geven,
gekoppeld aan de
betreffende leeftijd-
speriode van het
kind. Vanaf de leef-
tijdsperiode IV2 tot 2
jaarworden de kaar-
ten minder populair.

Unaniem advies
Ziekenfondsraad
over vergoeding
gehoorapparaten
De dreigende verdeeldheid in
de Ziekenfondsraad over het al
dan niet handhaven van het
'naturasysteem' voor gehoor-
apparaten is donderdagavond
bezworen. Aanvankelijk wil-
den de werkgeversvertegen-
woordigers in de raad dit sys-
teem per 1 januari laten verval-
len. Dat zou tot gevolg hebben
gehad dat de verzekerden de
apparaten zelf moeten betalen
en vervolgens een vergoeding»
moeten vragen aan hun zieken-
fonds of particuliere verzeke-
raar.

Aanleiding tot de discussie was
de ruzie tussen de organisatie
van leveranciers FIDA en de zie-
kenfondsen die vinden dat de
daarbij aangesloten audiciëns te
duur zijn. Verschillende zieken-
fondsen hebben overeenkom-
sten gesloten met audiciëns die
geen lid zijn van de FIDA. Of dat
er voldoende zijn om de réchten
van alle verzekerden te waarbor-
gen is de vraag, vooral omdat
verschillende ziekenfondsen be-
gin januari hun contract met FI-
DA-leveranciers willen beëindi-
gen.

Afwachten
Vandaar dat de werkgevers in de
Ziekenfondsraad staatssecreta-
ris Simons van Volksgezondheid
wilden adviseren, het naturasys-
teem te vervangen door een ver-
goedingensysteem. Andere
raadsleden, onder wie de verte-
genwoordigers van ziekenfond-
sen en verzekeraars, wilden eerst
tot medio 1990 de ontwikkelin-
gen afwachten om pas dan aan
de hand van het aantal gecon-
tracteerde leveranciers een be-
sluit te nemen. Maar de commis-
sie 'toelating leveranciers kunst-
en hulpmiddelen' van de raad is
inmiddels tot de slotsom geko-
men dat er sprake is van een con-
tracteerverplichting. Die vervalt
alleen bij ernstige bezwaren, bij-
voorbeeld als er geen redelijk ta-
rief overeengekomen kan wor-
den.

Opleiding
De Ziekenfondsraad kwam una-
niem tot deconclusie dat dit be-
tekent dat de ziekenfondsen be-
halve met niet-leden van de
FIDA ook weer serieus moeten
gaan onderhandelen met FlDA-
audiciëns. Op die manier is 'eer-
lijke concurrentie' mogelijk. De
raad tekende hierbij aan dat de
opleidingvan de niet bij de FIDA
aangesloten audiciëns met wie
contractenzijn gesloten beneden
peil is en snel moet worden ver-
beterd. Over een halfjaar bekijkt
de Ziekenfondsraad of er vol-
doende overeenkomsten zijn tot
stand zijn gekomen of dat alsnog
moet worden overgestapt op een
vergoedingensysteem voor ge-
hoorapparaten.

Ziekenfondspremies
volgend jaar lager

Het percentage ziekenfondspre-
mie in 1990 dat moet worden be-
taald over loon, uitkering of pen-
sioen is met 7,9 procent 0,2 pro-
cent lager dan in 1989. De verze-
kerden betalen daarvan zelf 3,05
procent. De rest komt voor reke-
ning van werkgever of uitke-
ringsinstantie. Dat blijkt uit het
premie-overzicht van de Vereni-
ging van Nederlandse Zieken-
fondsen (VNZ).

De premie wordt geheven over
een loon van maximaal 166 gul-
den per werkdag. De loongrens
is vastgesteld op 50.900 gulden.
Voor gepensioneerden bedraagt
de premie 1,85 procent over de
AOW-uitkering. Over andere in-
komsten zoals pensioen betalen
zij 7,9 procent.

De nominale (voor iedereen gelij-
ke) premie is vastgesteld op 15,50
gulden per volwassen verzeker-
de per maand. Voor kinderen
geldt de helft van de premie met
een maximum van twee kinde-
ren. Door de afschaffing van de

medicijnenknaak en het specia-
listengeeltje gaat de nominale
premie voor volwassenen met 30
gulden per jaar omhoog.

De eigen bijdrage voor interne
kraamzorg en wijkkraamzorg be-
draagt respectievelijk 41 en 16,40
gulden per dag. Voor ziekenver-
voer per openbaar vervoer, taxi
of particuliere auto geldteen bij-
drage van 120,50 gulden per
twaalf maanden. De eigenbijdra-
ge in de kosten voor esthetische
chirurgie bedraagt de helft van
de totale kosten tot een maxi-
mum van 3.794 gulden.

De premie voor de volksverzeke-
ring AWBZ gaat omhoog van 5,2
naar 5,4 procent. Vanwege de
herziening van het belastingstel-
sel betaalt de verzekerde de
AWBZ-premie volgend jaar zelf.
De premie wordt op loon of uit-
kering ingehouden, maar daar
staat een identieke verhoging
met de overhevelingstoeslag te-
genover.
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Kontakten/Klubs

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03
Sex Box 06-320.323.06

De heetste PARTY BOX, talk, prod. 50 et p/m

Sexlijn 10/06-320.323.10
meer meisjes, meer verhalen, meer plezier. 50 et p/m

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

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.

Sex'o'foon Box
06-320.329.50 (50 cpm)

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

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

Diana Escort
045-215113/226565

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 cm.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

! Grieks !
Marcha, 50 et p m 06-

-320.325.55
Live Sex Box

06-320.325.30
Live sex ervaringen

uitwisselen, luister of doe
mee. 50 et pm

Sexlijn 10
Lieve Sonja 06-

-320.320.10
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.

Top S&M
meesteressegenot 50cm 06

320.331.13
Rijpe

buurvrouw
heet in aktie! 50 cpm 06

320,331.23

Topsex
De lekkerste! 50 cpm 06

320.325.25
bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

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

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

50 et p/m

"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-'9O
weer open.

Gezellige
dames

charmant, discreet,
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Tele-nichten opgelet:
Sensationele mannensex

heet van de naald!

06-320.330.54
50 et p/m

*Nieuw*
Sex uit 't Zuiden

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

De Triobox
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer
06-320.327.37 - 50 et p/m

Homo. Frank
poseert

als naaktmodel en dan...
06-320.323.86 - 50 et p/m

Op de
Bisex-box

vinden eerlijke mensen
elkaardie weten dat er meer

te koop is dan
mannetje-vrouwtje...

06-320.328.38 - 50 et p/m
Dame zoekt gave jongeknul

meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
generatiebox

06-320.326.27 - 50 Ct p/m
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m

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

ge... wordt op
06-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens, de Lijfsexbox,
daar durven ze ook en... jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 Ct p/m

Lia voor 't eerst bij haar
Vriend

Schaamte en toch...wil ze
06-320.329.23 (50 cpm)
Sexhoorspel met ware

gebeurtenissen
Heter

dan fantasie
06-320.326.90 (50 ct.pm)

Lifesex door een jong paar
Thuis

opgenomen
06-320.326.73 (50 ct.pm)

Lifesex.
Trio

2 paren, en sexspelletjes
06-320.326.71 (50 ct.pm)

2 lesbische meisjes
Betrapt
in volle actie

06-320.330.52 (50 Ct.pm)

Lifesex. En toen....kwam het
Hoogtepunt....

06-320.326.70 (50 ct.pm)
Kitty laat mannen

Knielen
en kruipen....ook jou!!

06-320.326.92 (50 ct.pm)
Als Elly weet dat ze
Begluurd

wordt, kleedt zij zich uit.
06-320.326.93 (50 ct.pm)

Een vrouw met

Prachtbenen
verleidt haar vriend

06-320.326.72 (50 Ct.pm)
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u fantastische kortingen op héél veel dames-, heren- en kindermode. Duizenden artïke- INlen met kortingen van maar liefst 30%, 40% èn 50%! Dat scheelt enorm. En ü kunt daarvan profiteren! WaSt el
héél wat te halen! Van een behaaglijke trui tot een komplete winterse outfit. En het is veel. Te véél om op te noel
En te mooi om te laten liggen. Dus zorg dat u er snel bij bent. Want de leukste koopjes zijn natuurlijk als eerstel

I er-hnd I Heren" I ! Dames- | I * nder- \ ' I
lm^e:-Z / mod^-30%, ,! f mode:-30%, \ "

’ ~40%
"; I ~40% en j -40% en 1 \ %& en

Aan de kassa worden de op de speciale labels vermelde kortingspercentages verrekend met de op dekleding aangegeven prijs. En natuurlijk gelden deze kortingen zolang de voorraad

Superconfex zorgt datjegoedvoor de dagkomtS^^JJtJJ^
KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND. Wilhelminaplein 10A-11.

STEIN. Mauritsweg 134. WEERT Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).
U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04*

De ruilsexbox
Snel resultaat, géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk. 06-320.320.51

50 et p/m De Porno-box
In 't hooi krijgt de dame haar

verdiende
loon van...de vreemde man.
06-320.321.30 - 50 et p/m

Mevrouw
straft

het mooie meisje.
06-320.330.19 - 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 Ct 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 p/m

Een homojongen als
Versierder

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

Homo. Rob wordt
Gekeurd
v00r....Escort.

06-320.329.22 (50 ct.pm)

Peggy Privé
Ma.-vr. 11 tot 19 u.

04490-74393
Tev. meisje gevr.

Rijpe Natasja heeft zin in
Keukensex

06-320.327.77 (50cpm).
Jonge meisjes samen

onder de douche
06-320.328.88
Bel! De leukste box voor
mooie Meiden.(socpm).
06-320.329.99

Homo
Zoek je een lekkere Boy?

Gay-Date.
06-320.330.18 (50cpm).

Zoek je een heet meisje?
Tippellijn

06-320.330.66 (50cpm)

Flirt-Cafe
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 (50cpm).

Homo Live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste!
06-320.330.12-50 cm

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

Maak nieuwe vriendinnen
Flirt-box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Homo
Michael heeft nu zin

in ruige triosex
06-320.327.01

Buurvrouw
Chantal

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

Opwindende spelletjes met

Rijpe vrouwen
06-320.329.01

"Buro Yvonne"
Dringend inschr. gevr.

Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadión. 04490-23203

Privé Yvonne
Dringend meisje gevr. ma -zat. 11 tot 24 uur, zo 15-24
uur. Namens Yvonne, José
en de meisjes wensen wij u
Prettige Feestdagen, en tot
volgend jaar. Kapelweg 4,

Kerkrade. 045-425100

Lesbifoon
meisjes met elkaar!

50 cpm 06

320.321.00
Partnerruil

uit parenclubs 50 cpm 06

320.321.06.
De eerste keer!
Jonge meisjes, 50 cpm 06

320.323.03
Mimi Kok

Sex met tv-ster! 50 cpm 06

320.323.65
Escort girl

Beroepsmëisjes! 50 cpm 06

320.322.90
Videoclub

vanaf ’ 20,- meisje aanw.
Tel. 045-718067.

Meisjes spelen
met elkaar! 50 cpm 06

320.325.51
Leer & Rubber

Opzwepend genot
50 cpm 06

320.321.14

Gay Bizar
Niets gaat deze hete

jongenste ver!
06-320.350.67 (50cpm).

Ilona's Live-Box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-

ken tussen llona en haar
bloedhete bellers!

06-320.350.60 (50 c/m)

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 _

Sex v.d. 1e dag
verhalen uit de hete oude
doos. 06-320.350.63 50cm

Homo Arthur
De lekkerste homo van

Nederland
06-320.350.66 - 50 C/m
Jonge vrouw ontvangt

thuis
te1.:04406-41916.

Privéhuis
Donna

Tel. 045-227734 / 229718.
Tev. ass. gevr.

hitsige passagiers.
50 cpm 06

320.323.19

Anita
Privé met escort. Ook zater-

dags. Tel. 045-352543.

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

privé-adressen 043-635264

Joyce
Privé en Escort ma-zat. v.o.
'11-24 u. met 3 sexy meisjes

045-411766.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

Harry's
gay box-line

Alleen luisteren! 50cpm 06

320.330.22
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.
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Mama,
bestaan et
nog echte
panda's?

Ér* %

* *x

GEEF OM DE TOEKOM
Wordv00rf27,50 donateurvan"
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ciale Verzekeringsraad heeft de
arts in zijn advies ten onrechte
een beschouwelijke opmerking
gemaakt, die als manipulatie van
de vaste deskundigekan worden
beschouwd. Met de rapportage
op zich heeft de klachtencom-
missie geen moeite. De Heerle-
naren zijn het daar niet mee eens
en stappen daarom naar de rech-
ter.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Een Kerkraadse
huisarts moet zich binnenkort
voor de rechter verantwoorden
omdat een Heerlens echtpaar
hem ervan beschuldigt dat hij
vertrouwelijke medische infor-
matie heeft doorgespeeld aan
hun bedrijfsvereniging. Het
echtpaar wil een schadevergoe-
ding van ruim 7.000 gulden.

Dat hij uiteindelijkmetzijn passa-
gierniet in het koudekanaalwater
belandde, was te danken aan de
aanwezigheid van een barricade
in de vorm van enkele betonnen
buizen achter een afbakenings-
hek, waartegen de taxi tot stil-
stand kwam. ,

KERKRADE - In een friture aan de
Akerstraat in Kerkrade is dinsdag-
nacht om vier uur brand uitgebro-
ken. De friture die op de beneden-
verdieping van het huis was geves-
tigd, brandde door nog onbekende
oorzaak totaal uit. Op de eerste ver-
dieping sprongen twee ruiten ka-
pot. Er deden zich geen persoonlij-
ke ongelukken voor. De schade
wordt geraamd op 100.000 gulden.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De 22-jarige ta-
xichauffeur S.B. uit Maastricht
heeft gisteren in de vroege och-
tend het geluk van zn leven ge-
had toen hij een passagier naar
Bunde moest brengen en daarbij
als de kortste weg door de Beat-
rixhaven reed.

Tot opluchting van chauffeur en
inzittende.De chauffeur dacht op de Fregat-

weg te rijden, maar deed dit in fei-
te op de Praamkade, die eindigt
bij het Julianakanaal. Kordaat optreden

De technische recherche van de ge-
meentepolitie Kerkrade stelt nog,
een onderzoek in naar de oorzaak,
van de brand.

Beide echtelieden gingen in 1986
in beroep tegen het feit dat hen
een uitkering op grond van de
ziektewet was geweigerd. De
huisarts verstrekte op verzoek
van de Raad van Beroep infor-

Het echtpaar zegt via hun eigen
'zaak aan het licht te willen krij-
gen of het vaker gebeurt dat me-
dische gegevens door onder an-
dere huisartsen aan het GAK
worden verstrekt.

Blijkens een oordeel van de
klachtencommissie van de So-

matie over de gezondheidstoe-
stand van de Heerlenaren, zon-
der daar bij hen toestemming om
te vragen. De huisarts trad in
deze op als verzekeringsgenees-
kundige.

" Frank
Fuhren
probeert met
professionele
hulp van
de drank af te
komen.

Foto: JAN PAUL
KUIT
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Wij ruimen op!!!
Op onze bekende merken nu

kortingen van 20-50%
Wij wensen u eenprettige jaarwisseling

?_ flJÊ Kerkrade-West Kerkrade-Centrum * ««ftfeffßWl W Akerstraat 47 Niersprinkstraat 9 -~§|l^^ Tel. 045-413324 Tel. 045-452893

Volgende week woensdag wil het
CDA-bestuur Heerlen de volledige
lijst bekendmaken. „Nog niet alle
kandidaten zijn door mij benaderd.
Ik vind het erg jammer dat er nu al
namen zijn uitgelekt. Het was de be-
doeling dat de totale lijst die wij als
bestuur hebben opgesteld voor de
leden van de afdeling, in één keer
bekend te maken," aldus Peter Bijs-
mans, voorzitter van het CDA Heer-
len, gistermiddag.

Vrouwen
Het wordt in de Heerlense politiek
als zeer opmerkelijk ervaren dat de
twee grootste politieke partijen na
de lijsttrekker een vrouw op de lijst
hebben gezet. Behalve Jos Zuid-
geest maakt ook Dorien Tobi een
kans om voor de PvdA een wethou-
derszetel te krijgen. Als het CDA
ook in het collegekomt, dan ziet het
er naar uit dat Hub Savelsbergh en
Els Haenen in B en W komen.

MAASTRICHT - Mevrouw L. uit
Bunde (44) kreeg gistermorgen na
een fikse worstelpartij haar handtas
weer in bezit. Na haar wagen iri
Wyck te hebben geparkeerd, be-
machtigde een man, na een worste-
ling, haar tas en verdween. Toen de'
dader even later op zijn bromfiets
kwam aanrijden, trok ze hem aan
zijn jas van zijn vervoermiddel. Er
ontstond weereen worsteling. Nu in
het nadeel van de jonge overvaller.
Deze koos toen het hazenpad.

Vrouwen richting college
Ook Els Haenen maakt, na Dorien Tobi, kans op Heerlense wethouderszetel

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het ziet er alleszins naar uit dat, als er na de
gemeenteraadsverkiezingen weer een PvdA-CDA-colle-
ge in Heerlen komt, twee vrouwen daarin zitting zullen
krijgen. Het CDA-raadslid Els Haenen-Janssen is name-
lijk door het CDA-bestuur als tweede op de lrjst geplaats
voor de komende verkiezingen. Ook bij de PvdA wordt
de tweede plaats ingenomen door een vrouw, namelijk
de huidige fractievoorzitster Dorien Tobi. Het is voor het
eerst dat Heerlen te maken krijgt met vrouwelijke colle-
geleden.

" CDA-raadslid Els Haenen Over de echte zetelverdeling kan
pas gespeculeerd worden na de ver-kiezingen. Thans wordt het college
van Heerlen gevormd door tweePvdA-wethouders en drie CDA-
wethouders.

Twee inbraken
bij juwelier

Wethouder Hub Savelsbergh is an-
dermaal lijsttrekker van het CDA
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen in Heerlen. De derde
plaats is voor drs. Werner Jansen
een nieuwkomer in de politiek. Op
de vierde plaats kont Jan Verheu-
gen, thans wethouder van financiën
die te kennen had gegeven nog een
periode als raadslid actief te willen
blijven, en op de vijfde plaats staat
de huidige fractievoorzitter Wim
Beuken. , , ,

Zomaar' een alcoholist. Frank Fuhren vertelde op 7 maart van dit jaar
in een televisiedocumentaire over zijn verslaving aan de drank. Kort
tevoren stond in dezekrant een artikel over hem, dat als volgt eindig-
de:

Na een korte rit stopt de auto voor het ziekenhuis. ,flou wie weet tot
ziens". Frank grijpt naar zijn broekzak. ,J.k moetje toch zeker betalen
voor de lift?", verklaart hij. Vriendendiensten is hij allang niet meer
gewend.
Onzeker loopt hij richting eerste hulp. In de hoop dat men hem een
week of drie wil opnemen.
i
December 1989, op de drempelvan een nieuwjaar.Frank Fuhren tien
maanden later. Hoopvolle gedachten en goede voornemens?

Frank vecht tegen de bierkaai

Zo tegen het einde van 1989 brengt het Limburgs Dagblad een serie
van verhalen over mensen en gebeurtenissen die in het nu bijna afge-
lopen jaar de krant hebben gehaald.
En dat onder de noemer 'Nog even '89. Vandaag twee verhalen: 'Al-
coholistFrank Fuhren vecht tegen de bierkaai' oppagina 15 en 'Anal-
fabetisme in Oostelijk Zuid-Limburg' op pagina 19.
Morgen eveneens twee herinneringen: 'Het eindeloze gevecht van
twee Zeswegenaren' en de ontwikkelingen bij depolitie,
toegelicht door burgemeester Coenders van Landgraaf.

LANDGRAAF - Een juwelier uit
Landgraaf heeft dit jaar minder
prettig feestdagen beleefd. In zijn
zaak werd binnen een etmaal twee
maal ingebroken. In de nacht van
maandag op dinsdag werd de etala-
geruit vernield door een trottoirte-
gelen ondankshet alarm dat in wer-
king trad, konden twee dieven een
greep in de etalage doen.

Pa geeft
zoon aan

LANDGRAAF - Een 53-jarige
man uit Landgraaf heeft de poli-
tie ingeseind dat zijn 19-jarige
zoon de laatste tijd regelmatig
geld en cheques heeft gestolen.
De jongemanwerd aangehouden
en de politie in Landgraaf maak-
te proces-verbaal op. Hij zal zich
binnenkort voor de rechter moe-
ten verantwoorden.

Frank toont zich tevreden. „Hier
is de druk veel minder, men geeft
jezelf veel verantwoording en ze
staan dag en nacht voor je ge-
reed."

door joos philippens De leider van die groep gaf hem
zelfs tijdelijk woonruimte. „Hun
geloof stelde hen in staat om dat
zomaar te doen. Aan een wild-
vreemde, een verslaafde notabe-
ne, die de boel zó had kunnen
leegroven".

Gevolg was wel dat hij een enor-
me black out kreeg, per ambu-
lance naar de eerste hulp werd
vervoerd en dat zijn herinnering
over die gebeurtenis is uitgewist.
Hij zat meer dan ooit aan de
grond.

met andere patiënten. Dat is
'werk' voor zeker vijf uur per
dag.

Hij is inmiddels voorgeleid aan de
hulpofficier van justitie.

Dinsdagavond meldde de juwelier
andermaal een inbraak in zijn zaak.
Nu was er sprake van één dader, die
was gevlucht in derichting van de
markt. Na een onderzoek kon de po-
litie een 18-jarige jongeman uit
Kerkrade arresteren.

Een instelling ergens in Ne-
derland. De naam mag niet
genoemd worden, omdat
Frank Fuhren zich wil af-
sluiten van 'invloeden uit
het verleden. Je hoeft geen
weerman te zijn om de bui
te zien hangen. Het is niet
hetLeger des Heils dat hem
achtervolgt...

Maar net zoals in sommige sym-
fonische muziekwerken, werd
het. absolute nulpunt gevolgd
door de eerste voorzichtige op-
beurende klanken. Frank be-
schrijft zijn 'innerlijke zuive-
ring. „In de weken na de black
out kwam steeds sterker het ge-
voel naar voren dat ik niet langer
een schijnleven wilde voeren."

Frank verklaart dat dat hem
goed heeft gedaan. Hun aan-
dacht voor hem. Over het geloof
vertelt hij met de nodige afstan-
delijkheid. „Voor die mensen
was dat een grote taak, zeg maar
gerust: alles.Tweekeer per week
hielden we met zn tienen een ge-
bedsdienst. Ik heb ook nog mee
folders uitgedeeld. In dietijd had
ik totaal geen behoefte meer aan
drank."

Blij is hij dat er iemand naar hem
toe komt, want hij zegt geen be-
zoek te krijgen. „Ook al is het
voor jou gewoon werk, toch is
het fijn te weten dat er nog
iemand aan me denkt."

„Nu ben ik in behandeling om-
dat ik het zelfwil. Hetklinkt mis-
schien een beetje egoïstisch,
maar ik vind mezelf nu 'numme-
ro uno'. Ik voel me zelf nog jong
genoeg om opnieuw te begin-
nen."

Een contrast met vroeger. Toen.
liet hij zich hulp aanpraten, om-'
dat hij zo hoopte zijn kinderen
terug te krijgen, om een goede
indruk te maken bij zijn ouders
of om zijn relatie te herstellen.
De bekende smoezen van de al-
coholist.

Hij probeerde 'zo min mogelijk'
te drinken, een uitspraak die uit
de mond van een alcoholist ge-
rust met gefronste wenkbrau-
wen aanhoord mag worden. Ge-
lukkig kreeg hij enige steun. In
de vorm van een goede begelei-
der van het CAD.

Sinds kort onderwerpt hij zich
aan allerlei therapeutische ses-
sies. Terwijl hij in maart nog on-
der volstrekt andere invloeden
verkeerde.

Na zes weken haakte Frank ech-
ter af. „Ze verlangden van je dat
je geheel volgens de bijbel leeft.
Je mag je niet fixeren op het ge-
not, zoals dat zo mooi heet. Tele-
visie is dus taboe en naar bed
gaan met vriendinnen ook. Dat
neemt trouwens niet weg dat ik
hen heel erg respecteer."

„En ik kwam een oude vriend te-
gen, die mijn geld beheerde en
zelfs voor me kookte. Hij bracht
me ook hier naar toe voor het in-
takegesprek. Uit angst dat ik an-
ders onderweg zou gaan drinken,
al heeft hij dat met niet zoveel
woorden gezegd". Frank kan er
om grijnzen. Zelfkennis.

Frank mag in de weekeindes
naar huis. Toch doet hij het niet.
„In Kerkrade ligt zoveel ellende
van vroeger. Dat levert alleen
maar pijn op." Veel meer wil hij
er op dit moment niet over kwijt.
Misschien dat hij nog eens een
boek over zyn leven vol
Bacchusoffers schrijft.

„In het ziekenhuis bleek het niet
nodig om me acuut op te nemen.
Ik raakte mijn kamer kwijt. Op
een bepaald moment zat ik op
een bank op de markt in Kerkra-
de. Ik raakte in gesprek met een
meisje, dat vertelde dat van ze
van de drugs was afgekomen...
via het geloof.

En natuurlijk raakte Frank su-
biet weer aan de drank, met ver-
waarlozingvan derest. „Ik heb in
die tijd alleen een paar keer een
suikerbiet gegeten. Zovan de ak-
ker".

ulden
'""and van de actiegroep I
**i kerstactie hield voor het I
*i~werk in Lissabon keek I

op z'n neus. In een I
-Qraafs winkelcentrum I
*cht men zelfgemaakte I
*n en ook loten voor het Ic doel.De goede man vroeg I
houw ofze een lot wilde ko- I
Met antwoord luidde dat I
"M wel wilde, maar ze zei I1Gulden te hebben. Daarop I
'de verkoper zijn eigen por- I
[jnee en zei: "Hier, dan geef I
«c gulden".De urouu; nam I
tóen aan met de woorden:. I
«eer zal het v lonen", ent
donder dralen verder. De I
"Per stond erbij als Jan I
fe korte achternaam. Raar I
*al, maar waar gebeurd. I

pren ze in Landgraaf.

zie
pis ik tegen hem geblazen I

hij al omgevallen."Zo I
'""elliseerde een 32-jarige. I
'''enaar gisteren in de I

rechtszaal het feit- I|kij in oktober uorig jaar'
1 'ladderzatte' buurman te-

de grond had geslagen. Heti
Stoffer had daarbij een ge--
jn neus opgelopen.
*dchte legde uit jarenlanghinder te hebben ondervon-
üan deze buurman, die hij
"an toe alleen maar in dron-
"oestand zou hebbén gezien.
'Os onze ruzie heb ik hem

nooit meer dronken ge-
["» voegde hij daar gisteren

toe tegenover de politie-
ker in Maastricht. „Dat is

1 een 'droogleggende' klap
*est," concludeerde officier1 justitie mr Sijmonsma
*9jes. Aangezien hij het
'"/recht niet voor burenruziespreven achtte, eiste hij

een boete van honderd
**n. Politierechter mr Van
Pol voerde twee redenen

Jomzelfs dit symbolische be-J9 achterwege te laten. Ten
**c omdat de aangever naar
* oordeel „kennelijk te laf is
*£lfals beledigde partij hier

en „ten tweede
"c vieren dat het nu al een

;' goed gaat tussen v bei-
}'■ Hij verklaarde verdachte

zonder strafoplegging.,
''at is toch aardig niet waar,
de eerste gewone dag na

Pst.

Rund
re bent een rund als je met Iftwerk stunt.' Dat is natuur- I
\*en slogan dieer in gaat als IJ- Een klap op de vuurpijl
V^n we wel zeggen. Dat moet
f Wel, want vooral jongeNen steken vuurwerk afhj| de jaarwisselingen om die
Reiken moet jemet pakken-
.slogans komen. 'Betracht
rzichtigheid als U vuurwerk
?eefct' komt anno 1989 niet

over. Nee, bij onzeJf hoort echt zoiets alsvan dat

Troep
k^iet iedereen heeft in plaats I

een buurman en een buur- I
tioee buurmannen I

,^st zich uxmen. Judith wel en I
ll* er maar u;at trots op. Va- I, fcomt ze een kijkje nemen I

twee buurmannen het I
f*l- Ook op de zondag voor I
lBt gebeurde dat. Een van de I

buurmannen stond in de Iij/ken kerststukjes te maken. I
■/e?'al lag dennegroen, hulst, I
P* lint, er stonden bakjes en I
[ Aaltjes, met andere woorden I
l U>as er een aardige puin- I
V^- Judith ziet dat en zegt uit I
vörond van haar hart: „Wat I
£ troep.' Geen wonder dat je I
i^71 urouu> fcunt meekrijgen." I
V^°ijl u;ij juist dachten dat I
katoen graag de troep oprui- I
i3van de mannen die ze lief- I

°en. Maar wiezijn wij?

Rada
i^°etballers doen meer dan I
t^'ballen, dat staat als een I
i|*' bofcen water. Michel Broe- I
fY?, Eric van de Leur en Henk I
$,?*er zitten vanavond in I
’_ "issum in de jury van een- I
lodder disc-jockeykampioen- I
L^P. Dat gehouden wordt in 't I
tlf^fce aan de Rumpener- I
lij^at in Brunssum. Zo zie je Ivar, dat je alsvoetballer zelfs I
t^ stand moet hebben van dis- I
fyj^uziek etc. Een balkan raar I

Anno december 1989 staan de
sterren niet slecht. Maar tegen al-
coholverslaving vecht je je hele
leven. Frank is hoopvol. „Ik leer
voor mezelf opkomen. In maart
had ik je nooit durven vragen be-
paalde zaken weg te laten, nu
kost me dat geen moeite".

Na twee moeizame weken kon
hij worden opgenomen. „Geluk-
kig bleek mijn lichaam niet on-
herstelbaar vernield". Met zijn
geestelijk leven lijkt het ook niet
slecht te gaan.

melk."

Een soort religieuze groep chris-
tenen ontfermde zich over
Frank, diezo langzamerhand on-
geveer even zelfredzaam was ge-
worden als een tijger zonder
slagtanden. „Aangezien ik niet
meer kon eten, voerden ze me

vond

Op een dag, vertelt Frank, be-
landde hij via kennissen van zijn
kroeg op een motorfestival, waar
hij slaapmiddelen, kalmeringsta-
bletten en drank door elkaar ge-
bruikte. „Puur om het gevoel zo
snel mogelijk uit te schakelen.
Om te vergeten. Ik dronk al lang
niet meer, omdat ik het lekker In zijn blik schemert iets van

zelfverzekerdheid door.

Al twee maanden volgt hij
groepsgesprekken, creatieve
therapie en voert hij gesprekken
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Brand in friture Taxichauffeur had gelukPatiënten
dagvaarden
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Tot onze grote droefheid, maar dankbaar vo^Bvele dat zij voor ons betekend heeft, delenß
mede dat na een liefdevolle verzorging in Ij
jaardenhuis De Schutse van ons is hcenljfl
voorzien van de h. sacramenten, onze gojl
zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeflßß
overgrootmoeder

Betsie H
Eijmael-HeijboerM

weduwevan

Huub Eijmael
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare hcrinnerinffl
Kerkrade: Torn en Anneliese

Eijmael-Ploum H
Brunssum: Marietjeen Fernando I

Fober-Eijmael
Horst: Jacques en Ria

Eijmael-Augenbroe
Bedano Zw.: Tiny en José H

Gil-Eijmael
de kleinkinderen en H
achterkleinkind

Hoensbroek/Eygelshoven, 26 december 1989 I
Corr.adres: St. Pieterstraat 96, 6463 CWKerkflßJ
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebbenJJ
terdag 30 december om 12.00 uur in de P3^kerk van de H. Johannes deDoper te Eygelshj^^B
gevolgd door de crematie te Heerlen. H
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenhefl^H
schriftelijke condoleances.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur, avondwake in voorifl^Hde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkame<flMJDe Universele, Hoofdstraat 100 HoensbroekJßzoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 1 I
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvange^^^B
lieven deze annonce als zodanig te beschou^flß

Plotseling hebben wij afscheid moeten neme|l^^H
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, 1
broer, zwager, oom en neef

Frans Koevoets I
echtgenoot van

Enny Schepers H
Voorzien van de h.h. sacramenten overleed 1"M
de leeftijd van 64 jaar.

Brunssum: Enny Koevoets-Schepers fl
Eygelshoven: Jos en MarliesKoevoets-Bef'flß

Nicole, Rob . JJHeerlen: Peter en Ineke Koevoets-R>J l>W
Nadine
Familie Koevoets
Familie Schepers H

6445 BA Brunssum, 27 december 1989 H
Const. Huygensstraat 1
De plechtige eucharistieviering zal gehouden HJJdenop zaterdag 30 decemberom 12.30 uur in «Jl
rochiekerk H. Familie in Brunssum-LangeV^M
waarna om 14.00 uur de crematieplechtighei"j^B
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen. ■
stenraderweg 10. H
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid '"■schriftelijk condoleren. m
Avondmis, mede tot zijn intentie, vrijdag om H
uur in voornoemde kerk. I
De overledene is opgebaard in de rouwkape' H
het St.-Gregoriusziekenhuis in Brunssum. I
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks 1
17.30 tot 18.30 uur. ■
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge\j^H
te zenden, deze annonce als zodanig beschoü^jflj

Blijmoedig stapte jenaar jelaatste leveü^^ttPlannen genoeg, je wilde nog zo veel.
Helaas H

Heden is na een kortstondige, moedig geC%^B
ziekte van ons heengegaan, op de leeftijd v ,JH
jaar, mijn lieve man en onze fijne vader en zo" ■

Look Bosma I
echtgenootvan H

Carla Penders I
Geulle: C. Bosma-Penders B
Geulle: Frank H
Geulle: Daniëlle en Edwin I

Yvette ■
Geulle: Oma Bosma ■

■ Familie Penders I
6243 CE Geulle, 27 december 1989
Westbroek 9
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de W\
fenis zal plaatsvinden op zaterdag 30 decemb6
12.00 uur in deSt.-Martinuskerk te Geulle. ~ \i
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
schriftelijk condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkame^j (
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat *Elsloo. Bezoek dagelijks van 17.00tot 17.30 u«',
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan h fy
wij dat deze annonce als kennesgeving word
schouwd. ■ .

Bedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor otll 0ftekend heeft, geven wij u kennis, dat na een «j
stondige ziekte, voorzien van de h.h. sacrarne
der zieken, in het ziekenhuis St.-Annadal te WU
tricht, op de leeftijd van 80 jaar is overleden, j
zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, "schoonbroer, oom en neef

Joseph Hubertus
Mathias Hoffman

echtgenoot van wijlen

Mathilde Protzek
De bedroefde familie:

Valkenburg a/dFrans en Leon
Geul: Anneliese en Loek

Groningen: Marlies
Lisa
Jeffrey
Familie Hoffman
Familie Protzek

6301 GH Valkenburg a/d Geul, 26 december l 9
Wilhelminalaan 59 ,s
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be£ f
fenis zal plaatshebben zaterdag 30 december
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.H- -*
laas en Barbara te Valkenburg a/d Geul. y
Overtuigd van uw medeleven is er geen con
ren' ' "Aafl-*Voor de zielerust van de overledenezal vnW*^december om 19.00 uur de avondwake gehou
worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in n?'^ eu'
rivm 'Smeets', Spoorlaan 29, Valkenburg a/d u
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur. .e
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen
lieven deze annonce als zodanig te beschou^e ■

t
Heden overleed op eerste kerstdag, tot onze diepe
droefheid, vrij plotseling, voorzienvan het h. sacra-
ment, der zieken, op de leeftijd van 86 jaar, onze
goede en zorgzame moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Hubertina Maria
Josephine

Heydendael
echtgenote van wijlen

Peter Joseph Augenbroe
Wij bevelen haar ziel in uw gebedenaan.

De bedroefde familie:
■ W. Augenbroe

H. Augenbroe-Wetzels
kinderen en kleinkinderen
M. Augenbroe
A. Augenbroe-Huppertz
M. Zijlstra-Augenbroe
R. Zijlstra
kinderen en kleinkinderen
Tb. Augenbroe
P. Augenbroe-Robroeks
Vivian, Saskia, Rob, Tanja
Familie Heydendael
Familie Augenbroe

Kerkrade, 25 december 1989, St. Pieterstraat 145
Corr.adres: 6467 BK Kerkrade, de Lingestraat 22
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 30 decem-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Lambertus te Kerkrade-C.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf
10.30 uur gelegenheidtot schriftelijk condoleren.
Vrijdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
moeder bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van deLückerheidekliniek, St.
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont. Bezoek-
uren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

TrT' t '
Na een dapper en geduldig gedragen lijden, is toch
nog onverwacht van ons heengegaan, onze dierba-
re broer, zwager, oom en neef

Jan Johannes Dooper
Hij overleed op de leeftijd van 70 jaar, in het St. Jo-
zefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sa-
crament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kaalheide: S. Dooper
Terwinselen: Familie P. Pluijmen-Dooper

Spekholzerheide: Familie P. Dooper-Vlieks
Kaalheide: Familie A. Haas-Dooper

Oss: Familie R. Dooper-Westra
Purmerend: Familie J. Dooper-Paffen
Kaalheide: Familie L. Dooper-Hameriinck

6466 BG Kerkrade, 26 december 1989
Kasperenstraat 105
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 december as. om 12.30 uur in de pa-
rochiekerk van St. Jozef te Kaalheide, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats
te Kaalheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt herdacht in de
avondmis van vrijdag 29 december om 18.00uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

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

Jan Dooper
Ruim 51 jaarheeft hij met hart en ziel de vereniging
gediend, waarvoor onze oprechte dank.

Bestuur, dirigent en leden
Harmonieorkest St.-Jozef. Kaalheide

Met leedwezen vernamen wij het overlijden van
ons koorlid

Jan Dooper
In hem verhezen wij een goed muzikant, maar bo-
venal een fijn mens.
Wij wensen de familie alle sterkte ditverlies te dra-
gen.

Bestuur, leden en dirigent
Kerk. Gemengd Koor Kaalheide

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
hebben wij vrij plotseling afscheid moeten nemen
yan qnze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoe-

Vder, overgrootmoeder, zuster, tante en nicht

Berta Schillings
weduwe van

Willem Barwasser
levensgezellin van wijlen

Theo Wegh
Zij overleed op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: W. Barwasser t

A. Barwasser-Brosius
M. Barwasser

Kerkrade: M.L. den Doop-Barwasser
T. den Doop
en al haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Schillings
Familie Barwasser
Familie Wegh

6462 GD Kerkrade, 27 december 1989
Schummerstraat 45.
Corr.adres: Begoniastraat 8, 6466 VRKerkrade.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 30 december om 11.00uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide,
gevolgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt moeder bijzon-
der herdacht in de eucharistieviering in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St. Pieter-
straat 145, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. Vervolg familieber. zie pag-, t

t
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden, 'je hebt het dapper gedaan.
Wiekan begrijpen,
hoeje hebt geleden.
Wiekan voelen,
watje hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Na een dapperen geduldig gedragen lijden is toch
nog onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve
man, zorgzame vader, schoonzoon, onze broer,
zwager, oom en neef

Louis Janssen
echtgenoot van

Annie Huntjens
Hij overleed op 52-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Klimmen: Annie Janssen-Huntjens
Jolanda en Frans
Familie Janssen
Familie Huntjens

6343 Cl Klimmen, 27 december 1989
Termaar 29
De plechtige uitvaart zal gehouden worden op za-
terdag 30 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Remigius te Klimmen, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake vrijdag 29 december om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
te Voerendaal, kerkplein 43, dagelijks van 18.00 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

-*****-*******—i-**************-—*********-*******************t
Met droefheid hebbenwij kennis genomenvan het
overlijden van ons lid, de heer

Louis Janssen
Zijn inzet en trouw zullen steeds in onze herinne-
ring blijven voortleven.

Kerkelijk zangkoor
St.-CaeciliaKlimmen

December 1989 ,
~~t :

Nooit vragen, nooit klagen.
Haarpijnen in stilte dragen.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot het laatst ge-
zocht.

Na een leven van eenvoud, goedheid en zorgzaam-
heid is heden, na een kortstondige ziekte, gesterkt
door het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
87 jaar van ons heengegaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Vluggen
weduwe van

Sjang Hissel
Geleen: Bertie Willemsen-Hissel

Heinz Willemsen
Rob, Monique

Mechelen: Jan Hissel
Familie Vluggen
Familie Hissel

27 december 1989
Dalbissenweg 11, 6281 NC Mechelen
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op
zaterdag 30 december 1989 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Johannes de Doper té Mechelen, waar-
na aansluitend begrafenis op het kerkhof bij de
kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondmis op vrijdag 29 december a.s. om 19.00 uur
in voornoemde kerk.'"
De overledene is opgebaard in de rouwkapel 'Sja-
lom', Hilleshagerweg 11 te Mechelen. Gelegenheid
om afscheid te nemen aldaar, dagelijks van 11.00
tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden is op tweede kerstdag, na een kortstondige
ziekte, in de vrede van Christus van ons heenge-
gaan, in het ziekenhuis te Sittard, voorzien van de
h. sacramenten derzieken, in de leeftijd van 79 jaar,
onze dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Alexander Ophelders
De familie, uit aller naam:

M.M. Veders-Ophelders
6123 BS Holturn, 26 december 1989
Corr.adres: Martinusstraat 42
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 30 december a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Holturn, gevolgd
door de begrafenis op hetr.k. kerkhof aldaar.
De vooravonddienst zal gehouden worden op vrij-
dag 29 december om 19.00uur in voornoemdekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, zoon, onze dierbare schoonzoon,
broer, zwager, oom en neef

Ben de Haan
echtgenootvan

Mia de Schepper
Hij overleed in de leeftijd van 44 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Mia de Haan-de Schepper
Familie de Haan
Familie de Schepper

6415 AN Heerlen, 21 december 1989
Leenhofstraat 10
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, heeft in besloten familiekring plaatsgevon-
den op woensdg jl.

Limburgs Dagblad

t
Op tweedekerstdag is in devrede Christus van ons
heengegaan, in de leeftijdvan 87 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten der zieken, in het ziekenhuis te
Sittard, onze dierbare en zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Harie Rademakers
echtgenoot van wijlen

Maria Helena Van Hinsberg
Holturn: Wil Rademakers

Sophie Rademakers-Filott
Eveline en Mare
Ingrid

Holturn: Cilia Linssen-Rademakers
Sjra Linssen

Bom: Christien Lemmens-Rademakers
Hub Lemmens
Eric, Luuk

Holturn: Louis Rademakers
Holturn: Math Rademakers

Tilly Rademakers-Beunen
Familie Rademakers
Familie Van Hinsberg

6123 AL Holturn, 26 december 1989
Corr.adres: Kleine Dries 12
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 30 december a.s. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Holturn, gevolgd
door de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk
vanaf 13.30 uur.
Vader wordt herdacht in de vooravonddienst van
vrijdag 29 december om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Hij is opgebaard in het mortuarium van hetzieken-'
huis te Sittard. Bezoek dagelijks van 17.30tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens familie-omstandigheden zal
a.s. zaterdag 30 december

geen bezorging plaatshebben van
SRV Zuivelhandel

Louis Rademakers

f
Dankbaar voor de liefde en de zorg, diewij zo lang
van haar hebben ontvangen, delen wij U mede dat
heden, in haar eigen vertrouwde omgeving, van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-
der en oma

Jeanne Broek
weduwe van

Gerrit Geerts
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 77-jarige leeftijd.

Elsloo: Mariet Bours-Geerts
ChrisBours

Geleen: AlienLinssen-Geerts
JanLinssen
Aline en Wim
Mandy

Geleen: Fien Stegeman-Geerts
George Stegeman
Benny en Francy
Sylvia en Edgar
George en Gerda

Geleen: Toos Payne-Geerts
Conrad Payne
Mark, Angelique

Geleen: Jeanne Geerts
Rachel, Lars
Familie Broek
Familie Geerts

Geleen, 27 december 1989
Rozenlaan 8d
Corr.-adres: Korfmakershof 3, 6162 XJ Geleen.
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 30 december a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Lindenheuvel-Geleen, waarna de begrafenis op
de algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren. Mede tot intentie van de dierbare
overledene zal een avondmis worden opgedragen
vrijdag 29 december om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, geheven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

f
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor
alles watzij voor ons deeden betekend heeft, geven
wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan mijn üeve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, onze zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Fien
Tummers-Cuijpers

weduwe van

Wiel Tummers
Zij overleed op de leeftijd van bijna 70 jaar in het
De Weverziekenhuis te Heerlen, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Übach o/Worms: Marianne Moulen-Tummers

Leo Moulen
Familie Cuijpers
Familie Tummers

Kakert, 26 december 1989
Kakertsweg 108
Corr.adres: Merckelbaghstraat 10
6374 AX Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Barbara te Schaesberg-Ka-
kert, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 29 december a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

RECTIFICATIE
Per vergissing is de begrafenisdatum van

Maria Sibilla Geurts
verkeerd vermeld. Dit moet zijn:

Zaterdag 30 dcc. a.s. om 10.30 uur te Guttecoven

f
Erg bedroefd
omdat we haar missen
en dankbaar
voor alles wat zij gaf

delen wij u mee, dat

Margriet
van Vliet-Meijers

nu voortleeft bij God.
Zij werd 41 jaar.

Leo van Vliet met Claudia en Chantal
De familie Meijersen van Vliet
Sittard, 26 december 1989
Grauwertstraat 2, 6136 BP
De begrafenisplechtigheid is vrijdag 29 december
1989 om 10.30uur in de H. Hartkerk, Geldersestraat
37, Overhoven-Sittard, waarna we haar lichaam te-
ruggeven aan de aarde op het kerkhof aan de Weh-
rerweg te Sittard.
De avondwake is heden, donderdag, om 19.00 uur
in dezelfde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren is er achter
in de kerk voor de uitvaart vanaf 10.10 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekhuis te Sittard, hedenavond, donder-
dag 28 december van 17.30 tot 19.00 uur.

I 1
Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze geliefde collega

Margriet
van Vliet-Meijers

Margriet, je zult steeds in onze gedachte voortle-
ven.
Veel sterkte toegewenst aan echtgenoot en kinde-
ren.

Collega's P.T.T.
Post Sittard

I t
Diepbedroefd maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons heen-
gegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve
vrouw, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

Mia Habets-Tillmans
echtgenote van

Jean Habets
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Jean Habets

Karratha Aus.: Gilbert en Carina
Habets-Ramaekers
Mare, Nicole

Doetinchem: Remy en Nelly
Habets-Rekers
René, Yvette, Paul

Wijnandsrade: Marie-Claire Habets
Oirsbeek: Bert en Daniëlle

Pelt-Habets
Babs, Margje

Amsterdam: Gaston en Ariane
Habets-Heil

Dieren: Bertin en Wenny
Habets-Heyse

27 december 1989
Dorpsstraat 87, 6361 EK Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 30 december om 10.00 uur in de St. Bavo-
kerk te Nuth, gevolgd door de begrafenis op de be-
graafplaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Vrijdag as. om 18.30 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

i y.
In de vrede van Christus is heden geheel onver-
wacht van ons heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten, op de leeftijd van 80 jaar, onze dierbare
broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Welzen
Familie Welzen

6191 AD Beek, 26 december 1989
Maastrichterlaan 30
Corr.adres: Bongerd 58, 6176 AW Spaubeek
De plechtige uitvaartdienst-zal plaatsvinden op za-
terdag 30 december om 11.00 uur in deLaurentius-
kerk te Spaubeek, waarna begrafenis op het r.k.
kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Jan is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van mijn lieveman, onze goede vader en opa

Frans Lennertz
echtgenoot van

Johanna Hahn
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Geleen: J. Lennertz-Hahn
Geleen: Walter en Els Lennertz-Hennekens

Fabien en Gwendolyn
Familie Lennertz
Familie Hahn

Geleen, 27 december 1989
Spaubeeklaan 22
Corr.adres: Ruysdaellaan 34, 6165 TZ Geleen.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 30 december a.s. om 12.30 uur in de paro-
chiekerk Christus Koning te Geleen, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium 'Nedermaas'
te Geleen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Vrijdag 29 december zal dg overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
Maaslandziekenhuis Geleen. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.
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JÖRICHT - Het Rode Kruis probeert de hulpverle-
ïaan Roemenië te coördineren, opdat de hulpgoede-
Soed terecht komen. De hulporganisatie heeft een

gedaan niet op eigen houtje een actie op touw te
¥*■ Het is volgens hetRode Kruis beter geld te stortenNt actiegironummer 797 onder vermelding van Roe-
Ne of voedselpakketten samen' te stellen.

" In enkele uren tijd werden gisteren zon zeshonderd voedselpakketten verzameld bij het Rode Kruisgebouw in Heerlen.
Foto: DRIES LINSSEN

Inleverpunten bij
het Rode Kruis:

Kerkrade-Chèvremont: Akkerheide 33. Donderdag en
vrijdag, 16.00-19.00uur.
Hoensbroek: Voltalaan. Donderdag, vrijdag en zater-
dag van 13.00-15.00en 18.00-19.00uur. Op vrijdag haalt
een bus van het Rode Kruis pakketten op in Puth,
Schinnen, Doenrade, Oirsbeek en Amstenrade, inlich-
tingen 045-213004,212304 of 218903.
Heerlen: Nobelstraat 51. Donderdag en vrijdag van
15.00-16.30 uur.
Landgraaf: Johan Frederikstraat 11. Donderdag en
vrijdag van 14.00-17.00 uur.
Bocholtz: Groene Boord 25. Donderdag en vrijdag van
14.00-17.00 uur.
Brunssum: Kerkstraat 1 (keldergedeelte van het oude
gemeentehuis). Donderdag en vrijdag 14.00-19.00 uur).
Nuth: Fam. Willems, Pingerweg 3. Donderdag en vrij-
dag van 14.00-1,8.00 uur.
Vaals: mevr. Jussen-Krützen, Bronnenstraat 22. Don-
derdag en vrijdag van 17.00-18.00 uur.
Wittem: Wittemer Allee 24 (achter hetklooster) vrijdag
tussen 9.00-12.00 uur.Valkenburg: Walramstraat 5 en Plenkerstraat 8. Don-
derdag en vrijdag van 10.00tot 16.00en 18.00uur (Plen-
kerstraat).
Maastricht: Cortenstraat 7. Donderdag en vrijdag van14.00-17.00 uur.
Eijsden: Rijckholterweg 10. Donderdag en vrijdag van
09.00-17.00 uur.Geleen: Kinkeweg 13a. Donderdag en vrijdag van 9.00-
-17.00 uur.

Susteren: Gemeentehuis, Markt. Op donderdag, vrij
dag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Nieuwstadt: Aula basisschool, Schoolstraat. Donder
dag en vrijdag van 14.00-17.00uur.
Weert: Boerhavestraat 15a. Donderdag en vrijdag vai
13.30-17.00 uur.
Tienray: Dienstencentrum, Zonnehof 45.
Horst: Loevestraat 17a. Donderdag en vrijdag van 9.0C
17.00 uur.
Venray: Bergweg 4. Donderdag en vrijdag van 19.0C
21.00 uur.
Kessel: Keverbergweg 13. Donderdag en vrijdag val
9.00-17.00 uur.
Arcen: Gemeentehuis. Donderdag en vrijdag val
14.00-17.00 uur.
Gennep: Kinkeweg 13a. Donderdag en vrijdag vai

09.00-17.00 uur.
Venlo: Brandweerkazerne. Donderdag en vrijdag vai
14.00-17.00 uur.

Voor meer informatie Rode Kruis Limburg: 0449C
26611.

Wie pakketten wil meegeven aan José van Cleef ka
deze tussen 9.00 en 18.00 uur inleveren op haar huis;
dres, Steenakkerweg 10 in Bom. de Boerenbond i
Einighausen en de parochiezaal op de Bloemenmark
in Geleen-Lindenheuvel. De parochiezaal is alleen tv:
sen 14 en 16uur geopend. Voormeer informatie: 04491
51973 en 04498-57413.

Beek: Moolstraat 17. Donderdag en vrijdag van 14.00-
-17.00 uur.
Limbricht: Burg. Coonenplein 2. Donderdag en vrij-
dag van 9.00-17.00 uur.
Stem: Riviusstraat 5 Elsloo. Donderdag en vrijdag van
10.00-17.00 uur.
Sittard: Vouwerweg. Donderdag en vrijdag van 14.00
tot 17.00 uur. *Roermond: Nassaustraat 81. Donderdag en vrijdag van
14.00-17.00 uur.
Echt: Trefcentrum De Wienhoai', Wijnstraat 14, Don-
derdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur
Maasbracht: E. Ficken, Parklaan 6. Op vrijdag van
14.00-17.00 uur.
Stevensweert: Mevr. Cuypers-Houben, Het Stepke 15.
Op vrijdag van 14.00-17.00 uur.
Ohé en Laak: Mevr. M. Hoebregts, Raadhuisstraat 17.
Op vrijdag van 14.00-17.00 uur.
Beèsel/Reuver/Offenbeek: Annastraat 17Reuver
Montfort: Mevr. M. Breuer, Gelreweg 22. Op vrijdag
van 14.00-17.00 uur.

Twee vrouwen
vrijgelaten

joggen niet tegen particuliere
Jjefnemers doe het niet, maar
J^rschuwen wel dat met name
"tributie in Roemenië niet ge-
lijk is. We adviseren hen zich
■^dselpakketten te richten enJte samen te werken. Wij staanP voor het vervoer en de ver-P'ng," aldus Wijermars.

?ode Kruis Limburg heeft en-
Pachtwagens en busjes ter be-
ding om de hulpgoederen op

en naar de centrale punten
hardingen en Soesterberg te
(en. „Het transport naar Roe-

* duurt niet langer dan een
£agen. Het wordt met vliegtui-*tt de luchtmacht en vrachtwa-
*o dicht mogelijk bij de Roe-s» gebracht."

aantal lege dozen ter beschikking
gesteld, om voedselpakketten te
verpakken.

Een aantal instanties heeft gekozen
voor een actie in samenwerking met
het Rode Kruis. Zo is er in Valken-
burg-Nuth een inzamelingsactie die
gezamenlijk door hetRode Kruis en
de stichting 'Geven om te laten le-
ven' is opgezet. Deze stichting is al
enkele jaren actief om geld en goe-
deren in te zamelen voor ontwikke-
lingslanden.

In Maastricht is een comité 'Maas-
tricht helpt de Roemeniërs' opge-
richt, dat wordt gevormd door de
fractievoorzitters uit de gemeente-
raad, vertegenwoordigers van de
Raad van Kerken in Maastricht,
werkgevers- en werknemersorgani-
saties en de plaatselijke afdelingen
van Amnesty International. Dit co-
mité roept op de voedselactie van
het Rode Kruis te steunen en voed-
selpakketten naar deze hulporgani-
satie te brengen. Daarnaast heeft
het comité voor giften een rekening
geopend bij de Spaarbank Lim-
burg, 879590300, ten name van
'Maastricht helpt de Roemeniërs'.

Comité

houd
F^s Wijermars is er in Roeme-
°oral behoefte aan voedsel.Jtom wordt de hulp op dit mo-beperkt tot voedselpakketten

? aan een familie kunnen wor-Ptgereikt," zegt Wijermars. Dat
J^moet bestaan uit twee pak-
",°nen van 500 gram elk, een
Sist van een pond (geen snelko-
!*rijst), eenkilo suiker, een kilo
**es repen chocolade, zes kaar-
l6n pak lucifers en twee kuip-
J'antaardige boter. De kostenpn zijn ongeveer tien gulden.
j^ensmiddelen moeten in een

plastic zak zitten~en wor-
| erpakt in een stevige en even-a*gesloten kartonnen doos.

ï, goedbedoelde aanbiedingen
lieding of medicamenten wor-

afgewezen door het
jKruis. Soms komt een gift wel
j Jan pas. Een Venlose onderne-
"teeft bijvoorbeeld een groot

Het comité houdt zaterdag in Amby
een collectieve inzamelactie in sa-
menwerking met de ondernemers-
vereniging, parochie en sportvere-
nigingen van dit Maastrichter stads-
deel. Met het opgehaalde geld wor-
den produkten gekocht bij gros-
siers, zodat de voedselpakketten zo
goedkoop mogelijk worden.

Maar er zijn ook afzonderlijke ac-
ties. Zo heeft José van Cleef uit
Bom een inzamelingsactie op touw
gezet die vandaag van start gaat. Ze
heeft inmiddels een vrachtwagen
geregeld die, zoals het er nu naar
uitziet, dinsdag 2 januari naar Roe-
menië vertrekt. Naar welke stad is
nog niet bekend. Naast de stan-
daard-voedselpakketten zijn ook
kleding, dekens en speelgoed wel-
kom.

Wameling
Hode Kruis
Maastricht Vliegtuigen

Volgeladen met voedselpakketten
en bloed-transfusiemateriaal zijn
gisteren drie vliegtuigen van de Ko-
ninklijke Landmacht vertrokken
naar Roemenië. Ook een vijfde me-
dische team van Artsen zonder
Grenzen is naar het gebied vertrok-
ken. De vliegtuigen hebben toe-
stemming gekregen om vandaag op
het vliegveld van Boekarest te lan-
den.

In het gehele land is de afgelopen
dagen massaal gereageerd op de
grote georganiseerde als ook kleine
spontane inzamelacties. De tijdens
de kerstdagen in allerijl opgezette
hulpacties kregen gisteren vastere
vorm. Kleding is er inmiddels vol-
doende. Nu is er vooral behoefte aan
voedselpakketten.

Het Rode Kruis werd gisteren ver-
rast door RTL-Veronique, dat een
grote inzamelingsactie via de televi-
sie heeft georganiseerd.

- In het kader
de hulpactie voor Roeme-

£ houdt ook de afdeling
J^stricht van het Nederland-Rode Kruis komende vrijdag
\- *aterdag in Maastricht en in
lassen een inzameling van
fluitend) standaard voed-
(wpakketten. Daartoe kunnen
v beide dagen van tien uur 'sJegens tot vijf 's middags
j^dselpakketten worden afge-
jjV^n bij Vrachtwagens, die
IW op de v°lgeride inzamel-den bevinden: op het Vrijt-
Cak bi-i de Christoffelkerk in

voor de St. Petrus Ban-jj^-kerk in Heer; op de par-
tj r̂Plaats van het winkelcen-
ijj^ 1 Brusselsepoort en inl(J*rssen achter het Bestuurs-
forum. Bij twee supermark-
JH yan de Brusselsepoort zijn
jJ^iddels standaard voedsel-K«etten te koop.
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Het fort ligt in de driehoek tus-
sen de Bondsrepubliek Duits-
land, België en Nederland.
Volgens de. arrestanten waren
zij bijeengekomen „om de
kerstdagen op een niet-con-
ventionele wijze door te bren-
gen".. Zij zeiden niet te beho-
ren tot de een of andere sub-
versieve organisatie.

Het Belgische openbaar ministerie
vaardigde een bevel tot voorlopige
inhechtenisneming uit tegen acht
van de tien aangehouden mensen.

,Twee vrouwen zijn in de loopvan de
dag vrijgelaten. De aanklacht tegen
hen is echter niet ingetrokken. Ook
een man die zorgde voor de voedsel-
bevoorrading kwam op vrijevoeten.

Het parket van Verviers weigert
vooralsnog de identiteit van aange-
houdenen vrij te geven. Naar ver-
luidt tracht het parket in Nederland
en de Bondsrepubliek te achterha-
len of de deelnemers al dan niet lid
zijn van de een of andere verboden
organisatie. i
Hen wordt verboden wapenbezit,
bezit van verdovende middelen en
lidmaatschap van een privé militie
ten laste gelegd.

de onderlinge afspraken en daar
mee in harmonie wordt beëindigd.

HuurbasisAdministratie
VGZ al verhuisd
naar Maastricht

" De ingang van hetfort Aubin-Neufchateau waar de jongeren
bijeenkwamen. Foto: widdershoven

MAASTRICHT- De,rechtbank in
Maastricht heeft gisteren ander-
half jaar celstraf opgelegd aan de
19-jarige N.S. uit Heerlen wegens
handel in harddrugs. Van de 18
maanden zijn zes maanden voor-
waardelijk.

Anderhalf
jaar cel voor
drugshandel

De officier van justitiehad tijdens
de behandeling van de zaak een
celstraf van drie jaar tegen de
vrouw geëist. Volgens de officier
heeft devrouw aan handel in hero-
ïne en cocaïne honderdduizenden
guldens verdiend.

Ondanks het feit dat in Heerlen alle
vijftien AZM-medewerkers die de
administratie van de particuliere
VGZ-verzekerden voor hun reke-
ning nemen, recentelijk gekozen
hebbenvoor een spoedige overstap
naar de Nijmeegse verzekerings-
mogol. Wakelkamp daarover: „Het
AZM-personeel dat bij ons komt
werken, blijft tot 1 februari op huur-
basis in dienst van AZM. Daarna
treden ze officieel in dienst van
VGZ en verhuizen ze dus naar ons
nieuweregiokantoor in Heerlen, dat
zoals gezegd tegen die tijd gereed
is."

Wakelkamp vermeed angstvallig
om verder in te gaan op de ernstig
vertroebelde verhouding tussen
VGZ en het Sittardse ziekenfonds.
De directie van het CZF van zijn
kant weigerde ieder commentaar op
de kwestie.

Vervolg van pagina 1
In dit verband liet hij weten
dat de administratie van het
'filiaal' in Sittard inmiddels
stante pede isverhuisd naar de
VGZ-dependance in Maas-
tricht. „Voor onze verzekerden
ontstaan er dus volstrekt geen
problemen," haast de VGZ-di-
recteur zich te melden.

Overigens biedt de overhaaste ver-

plaatsing niet meer dan een oplos-
singvan zeer kortstondige aard, om-
dat begin februari het nu nog in aan-
bouw zijnde VGZ-kantoor in- het
centrum van Heerlen wordt opgele-
verd. Ook de Sittardse VGZ-'poot'
zal daar volgens plan worden onder-
gebracht.

Overigens bevestigde Wakelkamp
dat de - vergelijkbare - werkrelatie
tussen VGZ en het Algemeen Zie-
kenfonds voor de Mijnstreek (AZM,
inmiddels 'in het klein' gefuseerd
met het CZF) in Heerlen wél na goe-

De advocaat van S. bestreed de
feiten niet, maar bepleitte clemen-
tie omdat zijn cliënte een mee-
lijwekkend en zielig figuur zou
zijn.

provincie
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Twee ton van Missiebureau
ROERMOND - Het Missiebureau Roermond heeft besloten on-
middelijk een bedrag van 200.000 gulden ter beschikking te stel-
len voor de leniging van de ergste nood in Roemenië. Rondom
Kerstmis zijn bij het Missiebureau tal van bedragen binnengeko-
men met de intentie daarmee hulp te bieden in Roemenië. Deze
giften zullen aan dat doel ten goedekomen, verzekert het missie-
bureau.
De zeer schrijnende omstandigheden hebben de directie, kanun-
nik Van der Valk en drs F. Soeterik, ertoe gebracht daarnaast ex-
tra hulp te bieden in de vorm van het geldbedrag van twee ton.
Kardinaal Simonis heeft met Kerstmis alle parochies in Neder-
land opgeroepen hulp te bieden aan deRoemeense bevolking.

s. (ADVERTENTIE)

{^SJDZIEN GOED OGEPJ L^^ÊÊÊ

ÖE BRIL MET KARAKTER |
p Een traditionele maar uiterst populaire bril die
6
,st bij alles wat jedraagt. De favoriete klassieker voorXe Gelegenheid; stijlvol en met een "personal touch". I

Altijd een fascinerend gezicht.
*[B_USB CE RUITER dm—~^ !ïïTl jTÏTr.__B__^_B MODEBRILLEN +KONTAKTLENZEN \cym Jlmmmm^**.-m*Wmmë——M—I—I Promenade 60'Heerlen Tel.045-714821 -_■"

Duizenden voedselpakketten voor Roemenië

Rode Kruis garant
voor verspreiding

" Maureen Smeets

Meisje in
Heerlen

verdwenen
WIJLRE - De 13-jarige Maureen
Smeets uit Etenaken bij Wijlre, die
al sinds vorige week donderdag
wordt vermist, blijkt in Heerlen te
zijn verdwenen. Daar heeft zij die
donderdagmiddag met haar vrien-
dinnetje rondgelopen. De vriendin
is tegen half vier teruggekeerd naar
huis, maar Maureen is er ondanks
aandringen om mee te gaan achter-
gebleven.

De aanvankelijk opgegeven versie
was dat de twee vriendinnen in Val-
kenburg kerstinkopen waren gaan
doen en met de bus naar huis gere-
den waren. Maureen Smeets zou
aan de bushalte nabij haar ouderlij-
ke woning zijn uitgestapt en de
vriendin enkele haltes verder. Dat
verhaal blijkt bij nader verhoor van
de vriendin niet te kloppen. De bei-
de meisjes zijn wel met de bus naar
Valkenburg gegaan, maar vervol-
gens met de trein naar Heerlen ge-
reisd.

Intussen heeft het onderzoek door
de politie, zoals het verhoor van
buschauffeurs en andere vriendin-
nen, in het geheel geen resultaat op-
geleverd. Van het meisje ontbreekt
elke spoor. Nadat navraag is gedaan
in opvangcentra in den lande heeft
de politie zelfs geen aanwijzing
waar verder gezocht moet worden.

Mogelijk dat iemand beide meisjes
samen gezien heeft. Maureen draagt
een groen jack met rode voering,
beige trui en blauwe jeansbroek,
heeft lichtblond sluik haar en
draagt een bril. Haar vriendin was
gekleed in een wit jack en blauwe
jeansbroek en heeft lang, donker-
blond, krullend haar.

officiële mededeling

-Sis WATERSCHAPM^ ZUIVERINGSCHAP
LIMBURG

BEKENDMAKING
Het Dagelijks Bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt, gelet op artikel 24, tweede
lid, onder c van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne, bekend dat
het voornemens is om op de aan-
vraag om vergunning ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren van de gemeente Heerlen,
Geleenstraat 27 te Heerlen voor het
lozen van bedrijfsafvalwater, he-
melwater en huishoudelijk afvalwa-
ter, afkomstig van de locatie „Weg-
gebekker",via de gemeentelijke rio-
lering en de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie Hoensbroek op oppervlak-
tewater (ingeschreven onder num-
mer VB9-104), positief te beschikken
onder een aantal voorschriften.
De ontwerp-beschikking, alsmede
de aanvraag en andere ter zake zijn-
de stukken liggen vanaf 29 decem-
ber 1989 tot en met 11 januari 1990
ter inzage en wel
- op het kantoor van genoemd zui-

veringschap, Kapelaan Sarsstraat
2 te Roermond op werkdagen van
09.00 uur tot 12.00 uur en van
14.00 uur tot 16.00 uur (afdeling
Algemene Zaken);

- op het stadskantoor van de ge-,
meente Heerlen, kamer 610, p/a
Promenade 54 te Heerlen en de
Openbare Bibliotheek, p/a Passa-
ge 20/30 te Heerlen van 09.00 uur
tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur en bovendien elke zater-
dag van 10.00 uur tot 13.00 uur in
de Openbare Bibliotheek te Heer-
len, alsmede tijdens de kantoor-
uren na bovengenoemde datum
op het kantoor van genoemd zui-
veringschap en het gemeentehuis
van de gemeente Heerlen tot het
einde van de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking op de aan-
vraag.

De aanvrager, alsmede degenen die.
bezwaren hebben ingebracht naar
aanleiding van de aanvraag en een
ieder dieaantoont dat hij daartoere-
delijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwa-
ren inbrengen naar aanleiding van
de ontwerp-beschikking. Degene
die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift dient te worden
gericht aan het Dagelijks Bestuur
van het Waterschap Zuiveringschap
Limburg, Postbus 314, 6040 AH
Roermond.

Roermond, 28 december 1989.

Het Dagelijks Bestuur vnd.,
ir. G.C. van Wijnbergen, voorzitter
mr. C.Th. Smit, secretaris.

Limburgs dagblad
——-g~g~



Diep is de pijn.
Stil het verdriet.
Vergeten doen wij het\

De eerste jaardienstvan mijn liev<
onze zorgzame vader en schoonva<

Math. Erkens
zal gehouden worden op zaterdag
cember a.s. om 19.00 uur in de par<
kerk van H. Hart van Jezus te Sch
len. i

Mevr. A. Erkens-te Kaath
Marie Thérése van Dieten-En
Niek van Dieten

***********************************ma*m*************mÊ**m********m*w

tLena Moors, 83 jaar, weduwevan Baer Ja»
Roermond, corr.adres: Muyterweg 11, 6UP

Herkenbosch. De plechtige uitvaartdienstf
heden om 11.00 uur plaats in de H. Geestrf
Roermond.

tJan Op het Veld," 62 jaar', echtgenoot vanCj
Roest, Valkenstraat 21, 6081 EV Haekf

plechtige uitvaartdienst zal worden gehou*
vrijdag 29 december om 10.30 uur in de pal»
kerk van de H. Lambertus te Haelen.

Vervolg
familieber.
zie pag. 22

t
Temidden van allen die hem zo dierbaar waren is
heden zacht en kalm, in de vrede van Christus van
ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament der
zieken, op de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve man,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
pleegvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Joop Toussaint
echtgenootvan

Mariet Van den Bereken
begiftigd met de eremedaille in zilver

verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Rimburg: M.W. Toussaint-Van den Bereken

Heythuysen: Gonny Toussaint en George Geerling
Schinveld: Riet en Karl Wedick-Toussaint
Rimburg: Lenie en Chris Haarbost' h-Toussaint

Eygelshoven: Henny en Walter Mannién-Toussaint
Tilburg: Irene en Roger Schmitz-Toussaint

Waubach: Barbel Koppra
en al zijn kleinkinderen
Familie Toussaint
Familie Van den Bereken

6374 LJ Rimburg-Landgraaf, 27 december 1989
Broekhuizenstraat 79
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zater-
dag 30 december a.s. om 14.00 uur in deparochiekerk
van deH. Drievuldigheid teRimburg, gevolgd door de
crematie in het crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 13.40 uur gele-
genheid is tot schriftelijke condoleance.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
Vrijdagavond eucharistieviering, tot intentie van de
overledene, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbareoverledene is opgebaardin derouwkamer
te Nieuwenhagen, Beuteweg 32. Bezoeküjd tussen
18.00 en 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t
Intens dankbaarvoor de mooie levensjaren diewij samen mochten bele-
ven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Sjeng Schouteten
echtgenoot van

Maria Maassen
drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau

oud-kerkmeester van de St. Josephparochie
Na een moedige strijd overleed hij, gesterkt door de h. sacramenten, op
77-jarige leeftijd in het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.

Brunssum: M.H. Schouteten-Maassen
Hulsberg: Jan en Tiny Schouteten-van Kan

Lenny en Paul
Ron

Wijnandsrade: Alphons en Anny Schouteten-Snackers
Jan

Brunssum: Guus en Tine Schouteten-Bontemps
Sjors
André

Gennep: Jos en Lilian Schouteten-Hermans
Bart
Mieke

' Familie Schouteten
Familie Maassen

6442 XC Brunssum, 26 december 1989
Bongardstraat 26
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van 17.30tot 18.30 uur in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
Wij nodigen u uit om tijdens de h. eucharistieviering samen met ons af-
scheid van Sjeng te nemen, op zaterdag 30 december om 11.00 uur, in de
St. Josephkerk te Brunssum, nabij het ziekenhuis.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléan-
ceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan
deMerkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, geheven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

f
Na een kortstondig ziekbed is, na een leven waarvan hij volop heeft geno-
ten, van ons heengegaan mijn lievezoon, dierbare vriend en onze levens-
lustige vader

Roelof Dolf Lenten
Hij overleed op 59-jarige leeftijd in het Maaslandziekenhuis te Sittard.

In dankbare herinnering:
Mevr. D. Hendriks-Sukkel
Annie Jeuken
Ron Lenten en Gerty
Paul Lenten en Annemie
Ruud Lenten
Corina Lenten en Gerard
Marcel en Monique

Landgraaf, 26 december 1989
Corr.adres: De Thun 166, 6419 XX Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 30 december as. om
14.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het crematorium om 14.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Beuteweg 32, Nieuwenhagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15
uur.: Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.
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In plaats van kaarten
*****"*"" ~——~ Voor de vele blijken van belangstellingen medeleven, uw

aanwezigheid bij de uitvaart van mijn dierbare vrouw,
moeder, schoonmoeder en oma

Julia Barbara
Heuts-Ramakers
betuigen wij onze hartelijke dank.

W. Heuts, kinderen en klein-
kinderen

Urmond, december 1989, Henri Hermansstraat 6
Tevens dank aan alle hulpverlenende instanties voor de goede begelei-
ding en zorg tijdens haar ziekbed. Met name huisarts, bureau thuisverple-
ging, wijkverpleging en gezinszorg. De plechtige zeswekendienst zal ge-
houden worden op zaterdag 30 december a.s. om f9.00 uur in de kerk van
de H. Antonius te Urmond-Oost.

Daar het mij onmogelijk is ieder persoonlijkte bedanken voor het enorme
medeleven tijdens zijn ziekte en bij de uitvaartdienst van mijn man

Jan Monseweije
wil ik dat langs deze weg doen.
Ik wist dat hij geliefd was bij velen, maar dat hij van zoveel vrienden af-
scheid moest nemen besefte ik pas bij zijn uitvaart.
Uw schriftelijke en persoonlijke condoleances hebben mij goed gedaan.

L.J. Monseweije-Kortis
Hoensbroek, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 30 decem-
ber a.s. om 19.00uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezuste Ma-
riarade-Hoensbroek.

Donderdag 28 december 1989 " 18Limburgs Dagblad
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Profiteer nuvan de
extra hogerente

leze
Depositorekeninger

1;
1

(

i
Wij hebben de rente op eenaantal belangrijke deposito's verhoogd.Vijf daarvan zijn zelfs tijdelijk bijzonder aantrekkelijk geworden- \

Omdat we de rente op die deposito's nog eens extra hebbenverhoogd. Bovenop de 'normale' verhoging dus.

Spaardeposito 2 jaarvast tijdelijk 7 % normaal 6.5 % (was 6.25%)
Spaardeposito 3 jaarvast tijdelijk 7 % normaal 6.75% (was 6.5 %)
Spaardeposito 5 jaarvast tijdelijk 7,5% normaal 7,25% (was 7 %)

Maandrente Deposito 3 jaarvast tijdelijk 7 % normaal 6.75% (was 6,5 %)
Maandrente Deposito 5 jaarvast tijdelijk 7,5% normaal 7,25% (was 7 %]

De Spaarbank Limburg en de Pancratiusbank doen meer voor spaarders
Kantoren SpaarbankLimburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18,Maastricht, tel. 043-296666. Distriktskantoor. Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht(20), i_B_P
Amby, Beek, Berg enTerblijt,Blerick |3), Borgharen, Bunde,Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer|3), Meerssen,Roermond, Sittard (3), Tegelen,Vaals, Valkenburg,
Velden,Venlo (3) en Venray. *****~T-~*******
Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2). spaarbank

Voor uw deelneming in welke vorm dan ook, be-
toond tijdens deziekte, het overlijden en de begra-
fenis van onze lieve zus, schoonzus, tante en nicht

Tiny Nafzger
betuigen wij u bij deze onze oprechte dank.

H.M. Brokamp-Nafzger
J.J. Brokamp
M. Hendriks-Nafzger
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 30 december a.s. om 17.00 uur in de kapel
van het bejaardencentrum Douvenrade te Heerlen.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven, ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve
broer, schoonbroer en neef

Leo Moonen
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Moonen
Vaesrade-Nuth, december 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 31 december a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St.-Servatius te Vaesrade.

t
Na een langdurigeziekte nam God heden, toch nog
vrij plotseling, tot Zich, in de leeftijd van 68 jaar,
onze dierbare zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Lucia Thorissen
weduwe van

Johan Hubert Quaedvlieg
Familie Thorissen

Familie Quaedvlieg
Heerlen, 26 december 1989
Corr.-adres: Weijenbergstraat 270, 6431 AS Hoens-
broek
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 30 december 1989 om 14.00 uur, in de pa-
rochiekerk H. Martinus te Welten-Heerlen, waarna
uitsluitend begrafenis op de r.k-begraafplaats al-
daar.
Het rozenkransgebed met aansluitend de avond-
mis wordt gehouden op vrijdag 29 december a.s.
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30 Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 16.30 tot 17.00 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

De volle kerk, debloemen, de vele condoleancesen
uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve man en onze zorgzame vader

Hub Mulders
hebben ons diep ontroerd. Een mooier afscheid,
hoe intens triest dan ook, hadden wij ons niet kun-
nen wensen. Nogmaals onze oprechte dank.

Mevr. Mulders-Jacobs
Josette en Ben
Anita en Rob

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 30 december a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van H. Cornelius te Heerlerheide.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de vele blijken van medeleven diewij mochten ont-
vangen bij het overlijden en debegrafenis van onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Tieneke Luth-Ossen
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 30 december a.s. om 19.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Jozefte Kaalheide.



HEERLEN — Eind vorig jaarwas ze op zoek naar een interessant onderwerp voor haar af-
studeerscriptie. Haar MO-studie Nederlands en Geschiedenis aan de Katholieke Leergan-
gen in Sittard liep ten einde. In plaats van een academische verhandeling wilde ze graag
een 'uit het leven gegrepen-afstudeerscriptie schrijven. Haar oog viel in die laatste dagen
van 1988 op een verhaal in hetLimburgs Dagblad in de serie 'Nog even '88.Limburg telt ze-
ker 50.000 analfabeten, zo luidde de kop. „Ik raakte daardoor hevig geïnteresseerd en ben
gaan uitzoeken wat er zoal gedaanwordt om die mensen te helpen. Zodoende ben ik zelf te-
recht gekomen in eën groep waar mensen die analfabeet zijn leren schrijven en lezen. Van
hetgeen ik daar heb meegemaakt, heb ik mijn scriptie geschreven."

Zenuwen
In de afstudeerscriptie komen
ook bijdragen voor van enkele
cursisten. Daarin geven zij een
kijkje achter de schermen van
hun eigen situatie. „Elke dag zit
ik in de zenuwen of ik in de
werkplaats of in de spuiterij
moet werken. Als ik in de werk-
plaats werk, moet ik ook de tele-
foon aannemen en orders op-
schrijven. Ik kan thuis wel wat
schrijven, maar zo snel voor de
telefoon niet. Ik werk liever in de
spuiterij,want dankan ik zeggen
dat ik de telefoon niet heb ge-
hoord."

" Marléon Vijgen: '....analfabetisme blijvend probleem.'
Foto: DRIES LINSSEN

Het is tekenend voor de situatie
van iemand die niet goed kan
schrijven. Hij zoekt het constant
in foefjes om maar niet te hoeven
laten blijken dat hij/zij het niet
goed kan. Analfabetisme ver-
keert nogte zeer in de taboesfeer
om er vrijelijk over te kunnen
praten. Tegen een werkgever
zeggen: „Ik kan prima auto's re-
pareren, maar vraag me niet iets
snel op te schrijven," is er nog
niet bij.school hadden moeten gaan. Ook

ziekte is een oorzaak van langdu-
rige afwezigheid tijdens de lage-
re schooltijd."

lerhande karweitjes. Echt leren
was er voor hem of haar niet bij.
De onderwijzers hadden de
moed opgegeven. Af en toe werd
nog wel een poging ondernomen
om de 'achterblijver' iets te leren,
maar veelal werd hij toch anders
behandeld dan de leerlingen die
wel het normale tempo konden
bijhouden. betreft de oorzaken van het niet

kunnen lezen en/of schrijven."
gemaakt en het kost veel moeite.
Maar een zekere basiskennis is
natuurlijk wel aanwezig."

De Heerlense Marléon Vijgen (26
jaar) heeft haar scriptie klaar en
haar diploma op zak. Wat echter
gebleven is, is haar betrokken-
heid bij het werk onder de anal-
fabeten. Daar kan ze voorlopig
nog niet van loskomen, zozeer
heeft ze zich ingezet voor het
werk.

In de gangbare literatuur over
analfabetisme wordt ook gesteld
dat kinderen uit zogenoemde
probleemgezinnen met lees- en
schrijfproblemen kampen. Als
gezinnen uiteenvallen, alcoholis-
me een factor is etc.

De cursussen die nu gegeven
worden zijn er dan ook voor om
de mensen met lees- en schrijf-
problemen meer zelfvertrouwen
te geven. „We gaan daarbij uit
van alledaagse dingen. Het invul-
len van een formulier op het
postkantoor. Het opzoeken van
iets in een gids. Het schrijven
van een eenvoudig briefje aan
een onderwijzer. op school, etc.

In haar afstudeerscriptie wordt
ook aangegeven datkinderen af-
komstig uit een laag sociaal mi-
lieu naderhand ook vaak te kam-
pen krijgen met analfabetisme.
„In hun milieuwordt er aan leren
niet zon voorname rol toege-
kend. De centen worden ver-
diendmet de handen. De motiva-
tie is zeer laag, de stimulans van-
uit het sociale milieu eveneens,
de normen die gehanteerd wor-
den in een arbeidersmilieu zijn
heel anders georiënteerd, dan die
in een 'burgerlijk' milieu."

Toch concludeert Marléon Vij-
gen heel stellig dat jongemensen
met lees- en schrijfproblemen
niet altijd uit probleemgezinnen
komen. Ze komt tot deze conclu-
sie op grond van haar bevindin-
gen in de groep te Landgraaf.

„Een aantal deelnemers van de
cursus te Landgraaf gaf aan dat
de thuissituatie plezierig en sta-
biel was. Ik concludeer dan ook
dat er ten aanzien van de gezin-
sachtergronden, niet gesproken
kan worden van een type gezin
als belangrijke factor voor wat

Geen droge stof uit boekjes,
maar echt situaties die in het da-
gelijks leven voorkomen. Ik vind
het trouwens erg jammer dat er
maar zo weinig materiaal is voor
volwassenen die verder moeten
leren lezen en schrijven. Het ni-
veau van de boekjes is erg laag.
Zodra het onderwerpen betreft
die de cursisten wel aanspreken,

Conclusie
Heel opmerkelijk is de eindcon-
clusie van Marléon Vijgen. In
verband met de voortgaande be-
zuinigingen in het onderwijs
vreest zij dat er in de toekomst
nog jaarlijks heel wat leerlingen
met lees- en schrijfproblemen de
basisschool zullen verlaten. Ze
vindt basiseducatie, dus lessen
voor ouderen die nooit goed heb-
ben leren schrijven en lezen, zeer
noodzakelijk. „Het zou beter zijn
als de scholen zelf wat meer hier
aan gingen doen. Als een onder-
wijzer of docent ontdekt dat een
leerlingen dezeproblemen heeft,
moet er meteen een oplossing ge-
zocht worden en mag zon leer-
lingen niet 'achterblijven. Dat is
helemaal verkeerd, dat hebben
we in het verleden wel gezien.
Toch gê'beurt het vandaag de dag
nog steeds en ik ben bang dat
door de bezuinigingen het alleen
maar erger wordt. Basiseducatie
blijft daardoor noodzakelijk."

Speciaal
Eigenlijk hadden deze kinderen
dus naar een speciale school ge-
stuurd moeten worden. Maar
daar is het vaak niet van geko-
men. Met alle gevolgen van dien.
Toch weten ze zich in het norma-
le leven wel te handhaven. Op al-
lerhande maniertjes proberen de
analfabeten hun handicap te ver-
doezelen. „Ze zijn vaak verbaal
erg goed en ze vinden trucjes uit
om maar niet te hoeven lezen of
schrijven. Dat kan vaak heel lang
goed gaan. Trouwens....het is na-
tuurlijk niet zo dat ze helemaal
niet kunnen schrijven en/of le-
zen. Ik spreek dan ook eerder
van semi-analfabeten. Ze hebben
er erg veel moeite mee, het gaat
niet vlot. Er worden veel fouten

Na haar speurtocht, nadat ze het
artikel over analfabetisme had
gelezen, kwam ze terecht bij de
Stichting Welzijnswerk' Land-
graaf. Daar wordt een cursus Ba-
siseducatie verzorgd, voor men-
sen die op de basisschool vroe-
ger niet konden meekomen.
„Daar — op de basisschool dus —ligt vaak de oorzaak van het pro-
bleem. Er zijn mensen die op de
vroegere lagere school niet goed
konden meekomen, of gewoon
niet vaak genoeg op school kwa-
men om voldoende te kunnen le-
ren. Kinderen kwamen niet op
school omdat ze thuis moesten
werken, of omdat ze rondtrok-
ken met hun ouders, of omdat ze
net in de oorlog eigenlijk naar

Al met al herkennen we de situa-
tieschets misschien wel. Wie
werd tijdens zijn lagere school-
tijd niet geconfronteerd met een
'achterblijver' die een schooldag
lang werd zoet gehouden met al-

Herkenning

Bijna vijf ton extra
subsidie voor 'Lucas'

Onderzoek arbeidsmogelijkheden voor gehandicapten HEERLEN - Scho-
lengemeenschap
Herland in Heerlen
start in januari de
opleiding Leid(st)er
Kinder Centra
(LKC). De opleiding
duurt, afhankelijk
van de voorloplei-
ding, twee of drie
jaar en is bedoeld
voor eenieder die
werkzaam is in de
kinderopvang zoals
peuterspeelzalen,
kinderdagverblij-
ven, buitenschoolse
opvang voor kinde-
ren tot 12 jaar.

Themadag 'Leider
Kinder Centra'

'Herland' verzorgt de
opleiding in nauwe
samenwerking met
de landelijke stich-
ting OVDB (Oplei-
dingen Verzorgende
en Dienstverlenende
Beroepen). Op don-
derdag 4 januari 1990
houdt de afdeling
880 van 'Herland'
een themadag voor
al haar tweedejaars

leerlingen van de op-
leidingen tot bejaar-
denhelpende, -ver-
zorgende, helpende-
en verzorgende in de
gezinszorg in het ge-
bouw aan de Corne-
liuslaan 91 in Heer-
len van 9.30-16.00
uur. Voor meer in-
formatie: Marie-José
Knijff _■ 045-716880.

Van onze verslaggever

HOENSBROEK- Het Rijk heeft een subsidie van 475.000 gul-
den beschikbaar gesteld aan de Lucas-stichting voor revalida-
tie aan de Zandbergsweg in Hoensbroek om de verdere ont-
wikkeling van arbeidsmogelijkheden voor gehandicapten te
onderzoeken.

Politie pakt groot
aantal overtreders

Verkeersuctie in drie Zuidlimburgse sleden

Huls

capaciteiten, vaardigheden, interes-
ses, sterke en zwakke kanten ont-
dekken.

De bijdrage uit het Algemeen Ar-
beidsongeschiktheidsfonds voor
'Hoensbroeck' is niet vreemd, om-
dat een speciale afdeling (arbeids-
exploratie) van het revalidatiecen-
trum al tien jaareen pioniersfunctie
vervuld in het onderzoek en de be-
geleiding van gehandicapten en ar-
beidsongeschikten.

HEERLEN - Bij de grootscheepse
verkeersactie van de Heerlense,
Kerkraadse en Landgraafse politie
aan de vooravond van kerst zijn niet
alleen zoals gemeld 25 mensen be-
trapt op en verbaliseerd wegens het
rijden onder invloed. Volgens aan-
vullende informatie die de Land-
graafse politie gisteren verschafte,
zijn ook heel wat andere overtredin-
gen geconstateerd bij de gecontro-
leerde voertuigen.

per persoon " Het gouden paar Goos-
sens-Quaedvlieg.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Ransdaal
Gouden paar

" Op zaterdag 30 december vie-
ren A. Goossens (73) en E.
Quaedvlieg (74), wonende aan de
Bouwbergstraat 129 in Schin-
veld, het gouden huwelijksfeest. " Zaterdag 30 december houdt fan-

fare Les Amis Reunis in café Vonc-
ken een kwajongconcours. Aan-
vang 20 uur. Inschrijfgeld 5 gulden
per persoon. De eerste prijs be-
draagt 100 gulden.

bioscopen
EERLEN
-" Ghostbusters 2, dag. 14.30 16.30
er> 21 uur. Rivoli: The Abyss, dag.
J> 14 17 en 20.15 uur. Maxim: Ro-B and Juliette, dag. 15 16.15 en

'uur. H5: Back to the future 2, dag.wen 21.30 uur.Theo en Theaen de
''skering van het tenenkaasimpe-

' dag. 14.15 16.30 17 en 21.15 uur.
JeViking, dag. 14 16.15 18.30 en 21
"'ld Thing, dag. 14 16.15 18.30 en 21
,9e Avonden, dag. 18.30 uur. De
fere, dag. 21 uur. Oliver en Co, dag.
'en 16.45 uur.

MAASTRICHT
f Ghostbusters 2, dag. 14.30 18.15
J»0uur. Who framed Roger Rabbit,
H-30 uur. Wild Thing, dag. 18.30 en
[*" Sec no evil, hear no evil, dag.
'en 18.15uur. Sea oflove, dag.. Thefc dag. 14.30 18.15 en 21 uur. Cine-
l»lace: Back to the future 2, dag. 16
'en 21.30 uur. Theo en Thea en de

van het tenenkaasimpe-
'■dag. 16.30 en 19uur, do t/m do ook
y- 6e Avonden, dag. 21.15 uur. De
"ére, dag. 18.30 uur. Oliver en Co.,'3.30 14.30 en 16.30 uur. Lumière:"ferry Hill, dag. 20 uur. The unbea-' üghtness of being, dag. 21 uur.
T^g Beds, 22 uur. Mijn vader woont
'°- dag. 14 uur.

exposities
EERLEN

"""rgse Volkssterrenwacht,
95. Van vuurpijl tot

'teschip. Open di t/m vr en zo 13-17«en vr ook 19.30-22uur. Therroen-6um, Coriovallumstraat 9. Thermen
*dgebruiken in de Romijnse Tijd.
"1, open di t/m vr 10-17 uur, za, zo
festdagen 14-17 uur. Stadsgalerij,
'nuisplein 19. De zondeval, installa-al Edwin Janssen. T/m 4/2, open di

'r 11-17 uur, zaenzo 14-17 uur. Wel-*f- Aquarellen van Leny Spanjer en
[Frankort. Open dag. 9-21 uur, za en
j.19uur. Galerie de Nor, Geerstraat
Expositie van Toine Dekkers. T/m
Galerie Signe, Akerstraat 82a.

' van Frans Budé en Andries Soer.
'4/1, open wo t/m zo 14-17 uur.
Schouwburg. Werk van Toon
*■ T/m 28/1, open ma t/m vr 10-15

HGOENSBROEK
'" Koto's van Rushaka Teekema.
.15 1, open werkdagen 9-16 uur.

*" Bongerd 13. Werk van I. Sormani.
29-12, open dag. 9-16 uur. Biblio-

*" Koto's van Piet Craenen. T/mExpositie over Nienke van Hich- I
| T/m 31/12. Kasteel. Wintersalon I

f Foto-expositie Bond van Beder- I«c Amateur Fotografen. T/m 31/12. I'ïalerie 68. Foto's van Jean Paul I
fer. T/m 7/1, openma t/m vr 10-12en I""17 uur, za en zo 13.30-17 uur.

ANDGRAAF
F*»l, Kerkberg 2. Werk van Henk I

ftaerom. T/m 7/1,open wo,do.zaen I
"■l7 uur, vr 13-20 uur.

MAASTRICHT
■*rie Signature, Kapoenstraat 24. I

J^anente expositie van steeds wisse-

** objecten. Open wo t/m vr 13-18
2a 13-17 uur. Galerie Dis, Tafel-

J" 28. Werk van Bart Drost. T/m 7/1,
So t/m zo 13-18uur. Galerie Wan-. "teiff, Rechtstraat 43. Parmiggiani.

1. open di t/m za 13-18uur. Bonne-, enmuseum, Dominikanerplein 5.

'* van Robert Mangold. T/m 28/1,
|Jn.di t/m vr 10-17 uur. za en zo 11-17

I('Kamer vanKoophandel, Het Bat 2.
P 1van Jan Heijnen. T/m 15/1, open
efts kantooruren.

Geldboete voor wraakdiefstal'
- De Maastrichtse

~'trechter mr Van dePol veroor-
'<*e gisteren een 29-jarige Heer-
fe tot een boete van 250 gulden
Jls diefstal van tweeduizend
3eri uit de beurs van haar vroe-
vriend.

! uiting vertelde verdachte waar-
J^i dit had gedaan. „Ik was erJ*r gekomen dat hij er meer
u wen op na hield. Hij verdiende
( Seld met zwart werk en koerie-
K^aar hij wilde mij nog geen 25. erj lenen als ik erom vroeg.
fj 1 ik dreigde hem te verlaten,
j 'ederde hij me door voor te stel-
k^ij voortaan voor sexuele ge-
nschap te laten betalen. Toen
jj*in een opwelling dat geld ge-

[}■ Later durfde ik het niet meer
inleggen",

«enter waarschuwde haar datze
volgend vergrijp regelrecht

J e gevangenis zal belanden.

J.Schreijen
lijsttrekker

CDA-Voerendaal
Jj^ENDAAL - J.Schreijen (61),
jy !'d in de gemeente Voeren-
1q ■ js aangewezen als lijsttrekker

het CDA bij de komende ge-. De heer
5-j erhoeven, eveneens raadslid,
$rrl °p °*e tweede plaats.
(yrer staan op de Voerendaalse

3. A. Brosky, 4. H. Schee-. b's- P. Benders, 6. E. Franssen, 7.
;. V^thkranz, 8. H. Kokkelkoren, 9.

en 10. J. Deckers.

_ Regioredactie
kostelijk Zuid-Limburg

Voor Machten
over bezorging
S 045-739881
Heerlen,J045-739284

JJ'n* Dragstra,

S^Ne Hollman,J 045-422345
Ijfns Rooijakkers,

ï*ans Toonen, chef«045-443316Jjchard Willems,

Setoor Kerkrade,* 045-455506
Philippens,

04455-2161

Landgraaf

Om 15.00 uur wordt de dankmis
opgedragen in de St. Eligius-
kerk. De receptie wordt van
18.30 tot 20.00 uur gehouden in
de harmoniezaal, Broekstraat 44.
De heer Goossens is afkomstig
uit Somborn in Duitsland. Hij
werkte 35 jaar in de mijn Hen-
drik. Zijn hobby's zijn kaarten en
wandelen.

De gouden bruid is geboren in
Schinveld. Breien, kaarten en
huishoudelijk werk zijn haar fa-
voriete bezigheden.
Het gouden paar heeft drie kin-
deren, drie klein- en twee ach-
terkleinkinderen.

Mensen die vanwege lichamelijke
of psychische klachten hun oude
werk niet meer kunnen uitvoeren,
kunnen naar de afdeling arbeidsex-
ploratie worden verwezen voor een
uitgebreid onderzoek naar nieuwe
mogelijkheden. Niet alleen door
psychologische tests, maar ook
door deelname aan een aantal nage-
bootste praktijksituaties - men heeft
de beschikking over een admini-
stratiekantoor en een technische
werkplaats - kunnen mensen hun

Met behulp van het driejarigproject
worden bij de Lucas-stichting con-
crete scholings- en/of arbeidsmoge-
lijkheden, noodzakelijke verwijzin-
gen of vervolgbehandelingen in
kaart gebracht. Een speciale pro-
jectgroepvan de 'Lucas' zal zich de
komende drie jaarmet deze ontwik-
kelingen gaan bezighouden, naast
de bemoeienissen met de ruim 500
aanvragers die de afdeling arbeids-
exploratie jaarlijks te verwerken
krijgt. De aanvragen komen niet al-
leenvan mensen die in het revalida-
tiecentrum worden behandeld. Ook
bij de Gemeenschappelijke Medi-
sche Dienst, het ABP en het GAK
komen verzoeken van gehandicap-
ten en arbeidsongeschikten binnen.

Zo werden in Heerlen elf bestuur-
ders verbaliseerd wegens verkeers-
overtredingen, 31 processen verbaal
werden uitgedeeld voor het te hard
rijden, een joyriderwerd aangehou-
den, een stiletto in beslag genomen,
twee illegale vreemdelingen aange-
houden, iemand verbaliseerd we-
gens belediging.
In Kerkrade speelde iemand het
klaar om 140 te rijden waar slechts
een snelheidvan 50 kilometer is toe-
gestaan. De Landgraafse politie be-
trapte iemand op rijden zonder rij-
bewijs en een andere automobilist
had valse kentekenplaten op zijn
auto gemonteerd. Het voertuig
bleek bovendien niet verzekerd en
ook niet APK-gekeurd. Bijgevolg
werd de auto in beslag genomen.
Een andere automobilist bleek in
zijn rijbewijs te hebben geknoeid,
hetgeen hem op een proces verbaal
kwam te staan.oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

chiekerk van Simpelveld de mis
van Mozart in B uit.

uur. Het inschrijfgeld is 5 gulden
De eerste prijs is 80 gulden.

DEN HAAG/BRUNSSUM - De
door Gedeputeerde Staten van Lim-
burg goedgekeurde waarden voor
de geluidsbelasting van de panden
Wieenweg 74 en 76 in Brunssum na
de reconstructie van de Karel Door-
manstraat en de Emmaweg, blijven
in stand. Dit blijkt uit de uitspraak
van voorzitter van de afdeling recht-
spraak van de Raad van State. J.M.
Hermes had de voorzitter namens
zichzelf en namens de Jehova's Ge-
tuigen gevraagd om een voorlopige
voorziening.

Geen gelijk voor
Jehova's Getuigen

" Op 31 december houden VVV en
NOAD uit Bocholtz de bekende
oliebollen-wandeltocht over 5, 10 en
15km. Het vertrek is tussen 10en 12
uur in café Dackus aan de Irmstraat
23 te Simpelveld.

" De Winseler Muzikanten spelen
op 1 januaritijdens het Nieuwjaars-
frühschoppen in het Gemeen-
schapshuis van Terwinselen. Van
12.30 tot 13.30 uur houden het kerk-
bestuur en de Verenigingsraad hun
nieuwjaarsreceptie.'

Volgens Hermes zijn dé geluids-
waarden verkeerd vastgesteld. Vol-
gens hem zou er op dit moment nog
iets te veranderen zijn aan de ma-
nier waarop de wegen worden gere-
construeerd. B en W van Brunssum
vinden echter dat zij zeer nauwkeu-
rig hebben gemeten. De voorzitter
van de afdeling wees het schor-
singsverzoek af.

"De postduivenvereniging 'De
Bergvliegers' houdt op zaterdag 30
december in zaal Dr Bergbok (Huls
5) haar jaarlijkse verenigingsten-
toonstelling van 14.00-20.00 uur.

Bocholtz

"In de RKONS-kantine 'Ons
Home' in Schaesberg vindt vrijdag
29 december een kwajongconcours
plaats. Aanvang 20 uur.

" In 'Ons Home' houdt RKONS op
1 januari vanaf 14.00 uur haar
nieuwjaarstreffen.

" In het Grand Theater aan de
Kerkdreef wordt op oudejaars-
avond derevue „Gelukkig 1990" ge-
houden. Het programma bestaat
o.a. uit: theater Klapstoel, buikdan-
seres Aicha, en het Boogaard kwar-
tet. De kaartjes kosten een tientje en
voor kinderen tot twaalf jaar 5 gul-
den.

Schinveld
" Het kantoor van Woningvereni-
ging Schinveld is van 27 t.m. 29 de-
cember gesloten.

" Skatclub „Ohne Sechs" houdt op
zondag 31 december een toernooi in
café „'t Henkske". Inschrijfgeld fl
7,50.

Simpelveld
Promotie

" Oud-Heerlenaar Henk Bilo,
als internist verbonden aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam
is gepromoveerd op het proef-
schrift 'visolie' (gezuiverde lever-
traan).

MAASTRICHT - Vier Meerssena7

ren (18 tot 45 jaar) hebben dinsdag-
nacht 'huisgehouden' in de Mincke-
lersstraat. Daar wierpen zij een hek-
werk op derijweg, spanden lappen
van de ene gevel naar de andere en
strooiden huisvuil over de straat.!
Vanuit een onopvallend gestatio-
neerde patrouillewagen werd het
viertal enige tijd gadegeslagen,
waarna zij werden aangehouden."
Drie bleken zwaar onder invloed
van alcohol en moesten om aan-
spreekbaar te zijn, eerst worden
ontnuchterd.

Dronken vandalen

" De Ouderen Sociëteit Bocholtz
houdt haar jaarvergadering op dins-
dag 9 januari om 13.30 uur in zaal
Kaubo te Bgcholtz.

Schimmert
" In zaal Frijns (Marktstraat) wordt
er op nieuwjaarsdag een groot
Nieuwjaarsbal gehouden door de
Ruitersportvereniging Simpelveld.
Aanvang 20.00 uur.Kerkrade

" Skatvereniging Dr Grang op
houdt op zaterdag 30 december een
kaarttoernooi in café Dr Prick te
Bleyerheide. De aanvang is 17.00

" Ter afsluiting van het oude jaar
voert het Simpelveldse kerkelijk
zangkoor Harmonia op zondag 31
d.e/:ember om 10.00 uur in de paro-

"De 'Driekoningenoptocht' in
Schimmert vertrekt op zaterdag 6
januariom 17.00 uur vanaf het Oran-
jeplein.

" Aan de Rijkshogeschool voor
tolk-vertaler in Maastricht slaag-
de Ivonne Ritzen (Klimmen)
voor de talerf Chinees, Engels en
nederlands met als vakgebied
economie en administratie.

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - Een
Heerlense vrouw meent dat haar ten
onrechte in 1986 een eenmalige uit-
kering geweigerd is omdat haar ge-
wezen echtgenoot reeds een uitke-
ring voor het hele gezin had ontvan-
gen.

Haar beroep werd behandeld door
de afdeling rechtspraak van de
Raad van State- De gemeente wei-

Heerlense wil toch
eenmalige uitkering

gerde de uitkering omdat op de peil-
datum van 31 augustus nog sprake
zou zijn van samenwoning. Deze
bleek ook uit de aanvraag van haar
man. De vrouw ontkende dat er
sprake was van samenwoning en
wees er op dat zij op de peildatum in
een tehuis verbleef en daarna niet
meer naar haar man is terugge-
keerd.
De afdeling rechtspraak doet ove*
enige tijd uitspraak.

dan wordt het taalniveau meteen
al weer veel moeilijker. Er zou
veel meer materiaal moeten ko-
men voor dit soort cursussen."

Vrees voor toename van analfabetisme in toekomst

Schrijven is het
grootste probleem

door wim dragstra
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GRANDE FINALE VAN HET MITKJBISHI JUBILEUM:

DE LANCER NINETY!
Mitsubishi bekroont het 15-jarig jubileumvan De Gestaalde Zaak dus omunaardeMitsubishidealertespoeden,deLancer

Perfektie inNederland met een grandefinale. Ninety van uwkeuze uit te zoeken en daarmee dit jubileumkado
Tot en met 31 december 1989kunt u elke Mitsubishi Lancer van f 2.000,- in ontvangst te nemen!

in de speciale Ninety jubileum-uitvoeringbestellen. De Lancer Ninety met sierlijke striping is er al vanaf
Ukrijgt dan nu een nóg mooiere, nógkompletere versie van f 23.645,- inkl. BTW, 3-weg katalysatoren 3 jaar Multigarantie,

dit toch al royale staaltje perfektie, die iedere vergelijking glans- Prijzen af

Maar tegelijkertijd heeft u een voordeel van 2000 gulden. Prijs- en model-
Zó'n kans om voor zó'n prijs zó'n exklusief brok dynamiek wijzigingen -*W^m. '^~^m^^

i " " i-i. i i ïii MITSUBISHI goMl K.
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BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraaf 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molen'singel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heyttiuyserweg 10, tel 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
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Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

WEERT - De Limburgse combina-
ties presenteerden zich keurig tij-
dens het gisteren afgewerkte pro-
gramma van het concours-hippique
in de IJzeren Man te Weert. In deru-
briek 1.30 meter met 87 deelnemers
uit heel Nederland eigenden Toon
Holtus, Henk van de Broek en Mar-
cel Timmermans zich met respectie-
velijk een tweede, derde en vierde
plaats een deel van de met 75 dui-
zend gulden gevulde prijzenpot toe.

Winnaar werd Riek Hemelrijk uit
Knegsel.

In de 1.40 meter rubriek met inge-
sloten barrage liet de in eigen huis
rijdende Eric Willemsz'Geeroms
zien dat hij van zijn leermeesterRob
Ehrens veel heeft opgestoken. Met
Olympic Briljant gaf hij de zestig
gestarte combinaties op voortreffe-
lijke wijze het nakijken. Eerder was
hij al derde geworden in de 1.35 me-

De Bic wint
Cross der Azen
LOENHOUT - Dannie de Bic, dit
seizoen de toonaangevende renner
in het veldrijden, heeft na zijn Su-
perprestige-zege in Overijse ook de
Cross der Azen op zijn naam ge-
schreven. De Bic was in Loenhout
oppermachtig. Hij reed van begin af
aan op kop en vergrootte zijn voor-
sprong op de concurrenten met vijf
seconden per ronde.

De Bic gingruim een minuut eerder
over de streep danReinier Groenen-
daal. De Nederlandse routinier won
de spurt om de tweede plaats tegen
de 21-jarige Belg Pascal van Riet.
die zondag de beste was in de
B-cross in Overijse. Martin Hen-
driks eindigde als vierde, net voor
Wim de Vos, de vice-wereldkam-
pioen bij de junioren. De Zwitser
Beat Breu kwam in het stuk niet
voor. Al in de aanvangsfase liep
Breu een ruime achterstand op.

" Guus Hiddink, rond de ta
fel met PSV.

tijdens het WK voetbal in Italië
tegen Nederland uitkomt, spits-
speler Hisham Abdel-Rasool,
heeft bij een auto-ongeluk een
ernstige verwonding aan het lin-
kerdijbeen opgelopen. Coach
Mahmoud el-Gohary verklaarde
dat Abdel-Rasool door het been-
letsel niet in staat zal zijn in juni
aan het WK mee te doen. Het ver-
lies van de 25-jarige spits, die bij
de kwalificatiewedstrijden in
groep B, Afrika, goed was voor
drie van de zes doelpunten van
de Egyptenaren, wordt be-
schouwd als een belangrijke te-
genslag voor Egypte. Abdel-Ra-
sool is gisteren geopereerd en zal
vier tot vijf maanden volledige
rust moeten houden.

" Excelsior moet het de eerste
maanden van 1990 zonder zijn
trainer Joop van Daele stellen.
Hij wordt 4 januari geopereerd
aan een heup. Volgens de ver-
wachting is de ex-Fortunees op
zijn vroegst begin maart weer
klaar om te werken.

kennen gegeven dat hij graag bij
PSV blijft.

" Fritz Korbach is de opvolger
van Ab Gritter als trainer bij
Heerenveen. Gritter kreeg van
het bestuur van de Friese club te
horen dat zijn verbintenis van
een jaar niet zalr worden ver-
lengd.

" René Verheven is met onmid-
dellijke ingang trainer-coach ge-
worden van de Belgische eerste
klasser Waregem. De 38-jarige
oud-international-(24 caps). die
een contract tekende tot het eind
van het seizoen, volgt de ruim
een week geleden ontslagen Ur-
bain Haesaert op. Verheyen was
laatstelijk speler-trainer van de
vierdeklasser Lauwe.

" Zuid-Korea heeft zich kandi-
daat gesteld voor de organisatie
van de eindronde van WK voet-
bal in 2002. Japan toonde eerder
al interesse. De Fifa wijst het
toernooi overigens pas in 1996
toe. Verwacht wordt dat China
en Saoedi-Arabië zich ook kandi-
daat zullen stellen.

Revanche voor
volleybalsters

LEUVEN - De Belgische profes-
sor Martens heeft zich in Leuven
bij een controle tevreden ge-
toond over de ontwikkeling van
deknieblessure van Ruud Gullit.
De afgelopen weken bleken er
geen complicaties te zijn opge-
treden. Ook waren er geen zwel-
lingen meer te constateren.
Martens, die Gullit over een
week of drie weer voor een her-
nieuwd onderzoek verwacht, gat
de geblesseerde AC Milan-speler
als consigne mee voorzichtig ver-
derte trainen en intensief te wer-
ken aan de revalidatie. Gullit
blijft voorlopig in Nederland in
nauw contact staan met de Rot-
terdamse haptonoom Ted
Troost.

" Theo Snelders is waarschijn-
lijk voor enkele maanden uitge-
schakeld. De doelverdedigervan
Aberdeen, dat voor het kerst-
weekeinde de ranglijst in de
Schotse eerste divisie aanvoerde,
liep tijdens de training een ern-
stige knieblessure op. De on-
langs in Schotland tot voetballer
van het jaar gekozen doelverde-
diger keerde is gistermiddag in
Enschede geopereerd door dok-
ter Vierhout. In zijn tijd bij FC
Twente was de goalieook al eens
lange tijd uit de roulatie met een
knieblessure.

Egyptische pech

" Een van de troeven van het
Egyptische nationale elftal dat

over een nieuwe verbintenis
worden kort na nieuwjaar ge-
voerd met een afronding in fe-
bruari-maart. Hiddink heeft te

" PSV wil verder met Guus Hid-
dink als trainer-coach. Dat heeft
het bestuur hem bij monde van
manager Kees Ploegsma laten
weten. Het contract van Hiddink
loopt aan het einde van dit sei-
zoen af. De onderhandelingen

PSV polst lliddink

Rudy Douven punt achter

door frans dreissen

GRONINGEN - In de open groot-
meestergroep van het schaaktoer-
nooi in Groningen werkte Rudy
Douven een deel van zijn achter-
stand weg door een overwinning op
Zagema. Paul van der Sterren ver-
loor van Hoeksema. Het veld wordt
met vijf punten aangevoerd door
Khalifman. Douven staat op een ge-
deelde zesde plaats met vier punten.
De kop van het klassement van de
internationale grootmeestergroep
bestaat uit Brenninkmeijer, Anand
en Rogers, die vier punten vergaar-
den.

Na de eerste twee ronden van het
persoonlijk Limburgs jeugdkam-
pioenschap schaken gaat de geves-
tigde elite aan kop van het klasse-
ment. Rudy van Gooi won van Si-
menon en Sentjes. Ook Frank Wuts
boekte twee overwinningen. Titel-
verdediger Oscar Lemmens verloor
na een spannende partij van de ge-
doodverfde favoriet Gaston Doren-
berg, die in de eerste ronde Smets
had verslagen. De B-groep telt even^
eens drie leiders: Maarten Strijbos.
Pascal Janssen en Patrick Driessen.

Tennis met verrassingen

èßlen/zwijndrecht
derust in bevrijd Roeme-

terugkeert, wordt duide-
l_at ook de sport is getrof-
door de omwenteling. De

in het land
oen vermoedelijk verre-
"de consequenties voor

aantal sportclubs en Dy-
Boekarest in het bijzon-

' Dynamo is de enige Roe-
voetbalclub die nog

is in de Europa-
schermutselingen. De

in het toernooi''bekerwinnaars is uitgere-
Pj* ook de club van de Ceau-Pu-getrouwe Securitate, de
Pirne politie.

Van onze tennismedewerker
HOENSBROEK - Tijdens het Her-
schi-jeugdtoernooi tennis in Hoens-
broek zorgde Bob Wiertz in de
groep tot en met 21 jaar voor een
verrassing door de geplaatsteRoger
van Biljouw uit te schakelen (8-4).
Ook Edwin Aerts drong, tegen de
verwachting in, door tot de laatste
acht. Hij versloeg Jeroen Snijders
met 9-4. In de eerste ronde werd
Ruud Dorenbos met 8-5 verrassend
geëlimineerd door David Hofman.

Bij de meisjes tot en met 18 jaar
staan de laatste vier speelsters vast.
De enige niet verwachte halve fina-
liste is Andrea Kriescher, die mede
profiteerde van het feit dat Nadine

Soons zich wegens ziekte uit het
toernooi moest terugtrekken. An-
drea Kriescher kwam bij de laatste
vier door Anat Reines met 6-2 te
verslaan. Zij ontmoet nu de favorie-
te Anique Snijders die Katja Rett-
berg met 10-3 uitschakelde. In de
andere halve finale staan Arlette
Lochtman en Marinka Jacobs te-
genoverelkaar. Marinka Jacobs ver-
sloeg Vera Bakker met 7—4. Arlette
Lochtman troefde Sonja Essers af
met 9-2.
And-re uitslagen, jongens tm 21 jaar: Je-
roen de Jong - Arno van der Zwan 10-3;
Pascal Savelkoul - Henn Heekmans 13-2;
David Hofman - Arthur Mul 8-6; Jean Swa-
gers - JalmarLochtman T-ti. Bart te Nijen-
huis - Elliot Arets 11-4; Arjen Timmers -Bas Horsmans 10-4.

B iIj,s daarom ongewis of Dynamo
op 7 en 21 maart aan-f?de daadwerkelijk nog in actiej[5omen. Mircea Petescu, oud-

f van Steaua Boekarest en ex-
k*r van Telstar, Sparta en DS'79,

a^ht van wel. Ook al vindt Pc-. jjdat 'Dynamo Boekarest eigen-
den bestaansrecht meer heeft.

L^arn van de club is absoluut on-.el'jk geworden. Elke club mety ,o°rvoegsel Dynamo is gelieerd
'iV Ministerie van Binnenland-j^en, waartoe ook de elite-troe-
T an Ceausescu behoorden.

Ook sport in Roemenië
getroffen door revolutie

tircea Petescu: 'Dynamo Boekarest heeft geen bestaansrecht meer
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Speelgoed

Gratis onderdakvoor roemeense
WK-voetballers
baii - De Roemeense voet-
ron,?rs krijgens tijdens de eind-devan het WK in Italië gratis
*eni '" Een hotel in Telese-

a P'aatsje ten nobrdoostenvan__Pels' maakte gisteren dit ge-

baar van solidariteit. De Roe-
meense voetbalautoriteiten had-
den al kamers voor het hotel ge-
reserveerd. Het hotel liet telegra-
fisch weten dat er geen verblijf-
kosten in rekening zullen wor-
den gebracht. „We willen de soli-
dariteit van Italië met het Roe-
meense volk op concrete wijze
tonen", aldus een woordvoerder.
„De voetballers moet alle rust
worden gegund in hun voorbe-
reiding op het toernooi."

" Mircea Petescu: ,JDe naan
Dynamo zal altijd worder
geassocieerd met de Securita
te."

Roemenië is voor het WK ingedeeld
in Groep B met wereldkampioen
Argentinië, Rusland en Kameroen.
De kans is groot dat wedstrijden
van de nationale ploeg voor het
eerst in de Roemeense geschiedenis
op de televisie te zien zullen zijn.

maar nu begin ik te denken dat hij
het mij nooit heeft durven te vertel-
len."

ders moeten komen. Bovendien
verwacht ik dat het in de toekomst
voor Roemeense spelers mogelijk
zal zijn om voor een buitenlandse
club te spelen."

" Moment uit de Europa-
cupwedstrijd Steaua Boe-
karest - PSV in oktober.
Ten koste van een gele
kaart stopt Hans van
Breukelen aanvaller Laca-
tus af. Steaua won de wed-
strijd met I-O door een
doelpunt Lacatus. De re-
turn in Eindhoven was met
5-1 voor PSV. Steaua Boe-
karest is het 'speelgoed'
van Valentin Ceausescu,
de jongste zoon van de
geëxecuteerde dictator.

KJ^lers van de club worden be-
door het leger en/of het Minis-

]t. van Binnenlandse Zaken. Pe-
l ''.stelt echter met klem dat hij
tj^t waarschijnlijk acht dat de

Oallers zelf actief zijn geweest
r.. de Securitate. „Zij waren
gJs pionnen in een spel dat ge-
t door mensen, die wel lid
*/* van de geheime politie. De

treft geen blaam. Zij
(. er> uit alle delen van het land
k 'uteerd. Ik ben wel van me-

" e c*u*i ten opzichte vanW)£übliek niet anders dan op de>6 kan gaan."

niet voor niets een van de invloed-
rijkste mannen binnen de club."
Petescu denkt dat de naam Dynamo
altijd geassocieerd zal blijven met
de gehate Securitate. „De reglemen-
ten van de Uefa verbieden helaas
een tussentijdse naamswijziging. Ik
ben benieuwd hoe de toekomst van
de club eruit ziet. Ik kan me, gezien
de emoties in Roemenië, niet voor-
stellen dat er in maart veel publiek
op de tribunes zal plaatsnemen."

Guerilla

sport kort

" BELGRADO - Dragan Stojkovic is
opnieuw gekozen tot Joegoslavisch
voetballer van het jaar. Stojkovic is de
eerste voetballer in zijn land dietwee
keer achtereen deze eer te beurt valt.
De 25-jarige speler van Rode Ster
komt met ingang van het komend sei-
zoen uit voor Olympique Marseille.

"LONDEN - De lezers van het Engel-
se blad Athletics Today hebben Carl
Lewis en Marita Koch uitgeroepen tot
atleten van het decennium. Lewis
kreeg 26 procent van de stemmen,
aanzienlijk meer dan Said Aouita en
Sebastian Coe. Koch bleef Ingrid
Kristiansen en Florence Griffith-Joy-
ner voor.

" SCHAESBERG - De junioren
B-handballers van Break Out Schaes-
berg hebben zich geplaatst voor de fi-
nale van het Limburgs kampioen-
schap. De andere finalist is Holbox/S-
-wift Roermond. De eindstrijd wordt
zaterdag in Sittard gespeeld.

Gisteren kreeg Mircea Petescu te
horen dat niemand van de voetbal-
lers slachtoffer is geworden van de
Roemeense guerilla. „Alleen een
topspeler uit de rugbyploeg is ge-
sneuveld. De voetballers waren bij-
na allemaal op vakantie. Zij begin-
nen in januariook weer gewoon aan
de voorbereiding op de competitie.
Het leven gaat door, Roemenië
moet verder. In deze tijden van
spanning is voetbal voor de mensen
misschien wel een goedevorm van
ontspanning."

Petescu stapt vandaag zelf in de
auto om naar Roemenië te rijden.
„Ik ga naar Arad, naar mijn familie.
Daarna reis ik door naar Boekarest
om mee te helpen aan de wederop-
bouw. De voetbalbond heeft me bo-
vendien gevraagd om te helpen bij
de voorbereiding op de wereldkam-
pioenschappen in Italië. Roemenië
mag daar nu niet verstek laten gaan.
Dat zou eeuwig zonde zijn. Maar een
en ander is uiteraard ook afhanke-
lijk van de ontwikkeling bij Dyna-
mo Boekarest. De WK-selectie be-
staat immers grotendeels uit spelers
(negen, red.) van Dynamo."

n lk ken Ducadam goed en heb hem
ook naar de bewuste jachtpartij ge-
vraagd. Hij heeft tegen mij ontkend,

Over Valentin Ceausescu gaat overi-
gens het verhaal dat hij ooit Steaua-
sluitpost Helmut Ducadam in het
been zou hebben geschoten. Duca-
dam baarde in 1986 in de finale tus-
sen Steaua enBarcelona nog opzien
door in de allesbeslissende penalty-
reeks zijn doel schoon te houden.

mkoping
Cü' thans betrokken bij het

ta IMAM in
Vr, l ,and en hevig geschrokken
Vs °P **e televisie de martelka-
'Sjt2a6 ('Zo emotioneel ben ik nog
Sr geweest'), beschuldigt het be-
V) mVan Dynamo Boekarest zelfsWj^'versatie, omkoping en inti-
ko 0r| ' „Ze hebben met tal van on-
\ J°ofde middelen geprobeerd
\ie namo wedstrijden te laten

n' en was niets te dol. De mi-van Binnenlandse Zaken was

Steaua Boekarest, in mei nog verlie-
zend finalist Europacup I tegen AC
Milan en recentelijk nog geëlimi-
neerd door PSV, is volgens Petescu
een club van 'standing. Maar het
was tegelijkertijd ook het speelgoed
van Valentin Ceausescu, de jongste
zoon van de geëxecuteerde dictator
Nicolae Ceausescu. „In organisato-
risch opzicht zal er in tal van sport-
clubs nogal wat gaan veranderen. In
hoeverre dat consequenties heeft
voor de sport, is niet te overzien. Het
is wel duidelijk dat er nieuwe lei-
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EARTH & FIRE
Earth & Fire behoort tot de meest succesvolle bands uit de
popgeschiedenis van Nederland. Nog niet zo heel lang geleden werd
„Weekend" een wereldhit, die wekenlang nr. 1 stond in Nederland.
Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Portugal. 1969 was voor de
groep het jaar van de doorbraak met de single „Seasons" Daarop
volgden hits als „Memories", „Maybe tomorrow, maybe tonight" en
„Love of life".

Wijngrachttheater Kerkrade,
zaterdag 6 januari, 20.00 uur.

EXCLUSIEVE Limburgs Dagblad LEZERSKORTING
Deze bon geeft recht op een korting van ’ 3,50 p.p. op de

toegangsprijs van ’ 25,-. Deze korting geldt alleen in de voorverkoop
en de bon geldt voor maximaal twee personen.

Ruud Gullit mag
voorzichtig

verder trainen
Limburgse ruiters
zadelvast in Weert

Leerling van RobEhrens uitblinker

ter rubriek achter Wout-Jan van de
Schans en Dave Maarse.

Foutloos
De hoogste nationale rubriek, een
springwedstrijd over hindernissen
met een hoogte van 1.50 meter,werd
gewonnen door Eric van der Vleu-
ten. Slechs twee combinaties verlie-
ten het lastige parcours van Theo
van Vught foutloos. Naast Eric van
der Vleuten deed dat ook Emiel
Hendrix. De Baarlonaar moest het
tegen de 'nulrit' van Van der Vleu-
ten opnemen. Om dit barrageresul-
taat te verbeteren, nam hij te veel ri-
sico met als gevolg een springfout
en een tweede plaats.
Het zesde kerstconcours in het hip-
pisch centrum van dressuur- en
springstal De IJzeren Man beleeft
morgen de finaledag. De toegang is
gratis.

Uitslagen; rubriek 1,1.30 m: 1.Riek Hemel-
rijk met Feo de Lauzelle; 2. Toon Holtus
met Tiger; 3. Henkvan de Broek metBimos
Arvid; 4. Marcel Timmermans met Warco;
rubriek 2, 1.35 m: 1. Wout-Jan van de
Schans met Serenade S; 2. Dave Maarse
met Olympic Pride; 3. Eric Willemsz Gee-
roms met Winnetou: 4. Toon Holtus met Us-'
nach; rubriek 3, 1.40 m: 1 Ene Willemsz
Geeroms met Olympic Briljant; 2. Dave
Jansen met Uko; 3. Hein van Driel met
Coolidge; rubriek 4, 1.50 m: 1 Ene van der
Vleuten met Expo Matchline; 2. Emiel Hen-
drix met Optiebeurs La Paz; 3. Bert Romp
met Opstalans Roofs.

APELDOORN - Op de openings-
dag van het internationaal volley-
baltoernooi in Apeldoorn boekten
de Oranje-dames een overtuigende
zege op Polen. In 45 minuten werd
het 3-0. Een halfjaar geleden haalde
Nederland zich een hoop ellende op
de hals door in La Coruna de kwali-ficatie voor de Europese titelstrijd
te missen door onder andere een ne-
derlaag tegen Polen. Het huidige
Poolse team, overigens lang niet
hetzelfde als toen, was nu kansloos.
De revanche kwam tot stand via 15-
-6, 15-5 en 15-2.
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I WIJ LUIDEN HET JAAR UIT
I MET UITSLUITEND
I MERKARTIKELEN VOOR
I UITVERKOOPPRIJZEN

★ ★★

ALLE DONSDEKBEDDEN IN 65 EN 90%
VOOR PRAKTISCH

I HALVE PRIJZEN
I OVERTREKSETS EN LAKENSETS

I 35% KORTING
ALLE CINDERELLA FLANELLEN

LAKENS
ALLE CINDERELLA FLANELLEN

OVERTREKKEN RESP.
I 10 EN 20% KORTING

ALLE BEDRIJFSKLEDING EN
SCHORTEN

I 20% KORTING
DAMESCONFECTIE

ALLE WINTERMANTELS - JURKEN -
ROKKEN - TRUIEN " BLOESES "

PANTALONS " VESTEN ■ PAKJES ENZ.

I 30 TOT 50% KORTING
I ALLEEN BIJ:

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

De grote belangstelling, de vele troostrijke woor-
den, brieven en Dloemen bij het heengaan van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

Henricus Aloysius
van Hooren

hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt dit verlies te dragen.
Langs deze weg willen wij u hiervoor hartelijk dan-
ken.

M.C. van Hooren-Beckers
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 30 december a.s. om 19.00 uur in de deke-
nale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg, Landgraaf.

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor devele blijken van medeleven, ons
betoond bij het overlijden en de begrafenis van
onze dierbare moeder, schoonmoeder en oma

Maria Hubertina
Helena Dolmans

weduwe van

Pieter Joseph Huveneers
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Familie Huveneers-Dolmans
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Geleen, december 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-. dag 30 december a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van St. Augustinus te Lutterade-Geleen.

Voor de genegenheid en het medeleven on-
dervonden bij het overlijden en de begrafenis
van onze lieve moeder en oma

Petronella
de Esch-v.d. Winkel

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
de Esch

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 31 decembera.s. om 10.30
uur in de parochiekerk van Weiten.

Dankbetuiging
Onze oprechte dank voor het medeleven tijdens
zijn ziekte overlijden en begrafenis van mijn dier-
bare echtgenoot, onze fijne vader en opa

Emile.Rameckers
Finy Rameckers-Spork
en kinderen

Voerendaal, december 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op -zon-
dag 31 december om 10.00 uur tijdens de hoogmis
in de St.Laurentiuskerk te Voerendaal.

W VERZEKERINGSPARTIJ.
I Perzische en Oosterse tapijten I

Van diverse tapijten is % deel al door de verzekering betaald.
U betaalt maar V*\ deel

Zeer grote partij, ook zonder beschadiging, prachtige zeldzame
nomadentapijten tot plm. 300x400 cm. Grote keuze voor salon- en eettafel.

I PERZEN' pim. 200x300 995.—
I PERS plm. 150x80 135.—

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

I v <#x
* Nog 3 dagen! I

I v& T/m zaterdag 30 december as.! M
GALERY IRAN I

Hartelijk welkom Entree vrij Jjfl

/ffik Modehuis Baks
É^nl^m Uw aclres voo*" exclusieve damesmode

€sfir Seizoensopruiming
10-20-30-40%

korting
Oow uw adres voor grote maten 36 - 60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806.

21931

'

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE HEERLEN

De burgemeester van Heerlen en zijn echtgenote, dewethouders
en de gemeentesecretaris houden de traditionele nieuwjaars-
receptie van de gemeente Heerlen op Nieuwjaarsdag van 13.00
uur tot 14.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd om op maandag 1 januari 1990 in
het stadhuisaanwezig te zijn om uw wensen voor het komende
jaar aan het college aan te bieden.

Het collegevan b. en w. laat nogmaals nadrukkelijk weten dat de
nieuwjaarsreceptie bedoeld isvoor alle inwonersvan de gemeente
Heerlen. Ook mensen die in Heerlen werkzaam zijn, worden bij
deze uitgenodigd om naar de nieuwjaarsreceptie toe te komen.

Voorafgaande aan deeigenlijkereceptie zal de burgemeester zijn
nieuwjaarsrede uitspreken (ongeveer 13.10 uur). De nieuwjaars-
receptie 1990 in het Heerlense stadhuiswordtopgeluisterd door
het koor Paluda.

_s_i_i_^_^_^_fl_^_i _H
—^A

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven en de belangstel-
ling, ondervonden na het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder
en oma

Gertruda
Hanssen-Schoutissen

willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken
voor de troostrijke woorden, brieven, bloemen en
h. missen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de be-
geleiding naar haar laatste rustplaats.

S.H. Hanssen
kinderen en kleinkinderen

Grevenbicht, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 31 december as. om 09.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Catharina te Grevenbicht.

Dankbetuiging
Groot is de leegte eu het verdriet,
mooi zijn de herinneringen,
die hij achterliet.

Wij waren overweldigd door zoveel belangstelling,
bloemen, h. missen, condoleances en woorden van
troost bij het overlijden en de begrafenis van mijn
lieve man, onze papa, zoon, broer, zwager, oom en
neef

Henny Bertram
Een mooier afscheid hadden wij ons niet kunnen
wensen, hiervoor onze hartelijke dank.

Marijke Bertram-Lindelauf
Natasja en Tamara

Landgraaf, december 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 30 december as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van Maria Hulp der Christenen te Landgraaf-
Nieuwenhagen.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat toch een jaar,
dag na dag, zonder elkaar.
De leegte die u achterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die u bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat u deed en wat u zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

De plechtige eerste jaardienst voor onze dierbare
moeder, schoonmoeder, lieve oma en overgroot-
moeder

Wilhelmina
Cranen-Hanssen

zal worden gehouden op zondag 31 december a.s.
om 11.00 uur in de St.-Jozefkerk te Heerlerbaan.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

t Catharina Mevis-
sen, weduwe van

Hubertus Nieskens en
van Jacobus Berbers,
Swalmen. Corr.adres:
Broekhin Noord 70,
6042 EE Roermond.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op vrijdag 29
december om 10.30
uur in de kerk van de
H. Lambertus 'te
Swalmen.
4- Hary Heidens, 80

I jaar, echtgenoot
van Nel Reinders,
'Gasthuishof, Straat
20, 6042 KV Asenray-
Roermond. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden op
vrijdag 29 december
om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L.V.
van Goede Raad en H.
Jozef te Asenray.
"j- Jan 'Wolters, 50
I jaar, echtgenoot

van Annie Reijnders,
Pastoor Pielsstraat 12,
6041 AD Leeuwen,
Roermond. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden op
zaterdag 30 december
om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H.
Jozef te Leeuwen,
Roermond.

tAgnes Janssen, 70
jaar, Kruisstraat 29,

Leeuwen. Corr.adres:
Jan Truyenstraat 16,
6041 BH Roermond-
Leeuwen. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden op
vrijdag 29 december
om 10.30 uur in de H.
Josephkerk te Leeu-
wen-Roermond.

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond van 21 decem-
ber 1989 is onder curatele
gesteld: Frank Aldegundis
Thomas Rutten, geboren
te Venlo op 10 november
1971, verblijvende in Hui-
ze St. Joseph te Heel, met
benoeming van Maria Jo-
hanna Werts, wonende te
5926 PL Venlo, Zalzers-
kampweg 102, tot curatri-
ce en Joseph Peter Henri-
cus Ruttln, wonende te
5926 PL Venlo, Zalzers-
kampweg 102, tot toeziend
curator.

Procureur aanvrager:
mr. M. Steeghs.
Rekstnr. 560/1989
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Zo fantastisch voordelig bakt uze zelden Jl ■
Koopmans JBoliebollenmix jflß
pak 500 gram 139^ I

_ i_n,_r_nw_iii«-oie.i REDDY ZONNEBLOEMOLIE
h_2-'i_-' Lekker en veilig als u lltertlakon O*

_P_l P^W Boworio SEKTDOMFÜRST E#___H| __3f DdVCtriCl ZUGORAU Hes 0.75 hter "*■*W^ - alcoholvrij malt KEMPENAARSTOKBROoD p
blGr kr-t 24 fIeSJeS 200 gram 439~ *^jjrf a 0,30 liter MORA M|N| M,x doos4x9stuks _gjiiW*% mmmm^ mm*m^ M__B saté-, pizza-, kaas-, en pittige gehakthapjes «_rg

Maai VÉmi* _B __t _^^^^_* I Voor oven, grill of (riteuse -T^S"

5 -ËÉil I __f_UBRlj-- FONDUE-OF GOURMET -|/_9s
—■» Htt 1 a_^__lß CrUOTCI voor 4 personen ITI,~■ ■■ OUnUI CL. ca 800 gram per stuk

J^^^ *^_jW jp BELEGENKAAS C9s
%\ % Aanbevolen voor de heerlijkste fine FOOD HUZAREN Of
**É*** k goudgebakkenappelflappen, salade bak 1000^

r

Goudreinetten mayonaise-^tv 1?~~~' pot 650 ml -_C 9 "*"
PMt GEISHA CRABMEAT 2^

I _■ naturel, paprika, bolognese of smokey-bacon.

WU
_

DIAMANT FRITUURVET C^
Doos 4 pakjes a 500 gram %f*' —■'■" ~^ Nu met een 5e pak gratis, zolang de voorraad str^»

#%i|/\ PERSSINAASAPPELEN

i^»^WH^WiWP % IV HERBERG BIER -flA^
Kant-en-klaar, smullen maar! Verse oliebollen 10 stuks ■ ** ****** * 0.30 u» .4335: ±U'

| krat 10flesiesa 0,50 Jiter mfV*'

Voor üw oliebollen-recept heeft r^K'W" ff Vl Ï_fis\..... Zolang de voorraad strekt II II ■_■ HlJac. Hermans alles in huis, p r z
h gnzn II H II IIvoorbehouden |(H Hl H_l

zoals: krenten, rozijnen, sucade, gistpoeder, -Deze versaanbiedingen Zl)n |~h ■■ ■■ m\. ■ alleen geldig in filialen fl ~■ ~■ Hflpoedersuiker, zonnebloemolie, enz. meteenversafdeimg. f

HIER VINDT U JAC. HERMANS: " BRUNSSUM; Heugerstraat 1 | M^Mf ■_■___. I
" ELSLOO; Stationsstraat 110 " HEERLEN; Apollolaan 22 " HEL- I Jni WWwmTM_ "_ §_■ ■ f

DEN PANNINGEN; Kerkstraat 43 " HOENSBROEK; Akerstraat V^ ~■"i»B Iwl ff f ._""__■* I
282-286. " KERKRADE; Hoofdstraat 91 " MAASTRICHT; Burg. ~»^^^^^ * ■■ffOsf_ f
Cortenstraat8. " ROERMOND; Broekhin Zuid 43. " SCHAESBERG;

# mM********mm*m--^ V i
Prinssenstraat 52. " VAALS; Sneeuwberglaan 20. " VENLO; Nrd. m»***m^m*m*mmW j

Buitensingel 9-11. " WEERT; Dries 10. __~—^
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&ERMOND - Wil Knols heeft het weer voor elkaar. Het heeft
*1 vrije tijd en telefoontjes gekost, maar in Sittard, Beek en

vinden vandaag, morgen en zaterdag voor de tweede
er de Limburgse handbaldagen plaats. Een internationaal
'"riooi dat vooral dankzij de tomeloze inzet van genoemde
tols qua deelnemersveld niet onderdoet voor dat van vorig

'" Van persoonsverheerlijking wil de in Munstergeleen
jachtige econoom echter niets weten. Van woorden als
*jvende kracht' of 'initiator' is hij wars. Feit is wel dat hij de
irnooileiding de kosten van een professioneel makelaar be-
tert.

sport kort

Veldrit in
Valkenburg

VALKENBURG - In Valkenburg
houdt Sjefke Janssen/Bioracing za-
terdag in samenwerking met de
Waalse wielerbond ECW een veldrit
en een mountain bike-race. Het par-
cours is op de terreinen van de Ko-
ningswinkelhof. De cyclocross, vijf-
tig minuten en een ronde, geldt als
kampioenschap van de ECW en be-
gint om 13.30 uur. De mountain
bike-race is in drie categorieën ver-
deeld: t/m 16 jaar, dames en heren.
lederéén kan deelnemen aan de
wedstrijden. Inschrijfgeld: ’ 12,50.
Inschrijven via Sjefke Janssen, tele-
foon 04490-71763, of zaterdag in het
startbureau op het parcours.

NEW VORK - JoeDouglas, de ma-
nager van Carl Lewis, heeft aange-
kondigd mogelijkhedente zienvoor
een krachtmeting van zijn pupil met
Ben Johnson. Dat heeft Douglas ge-
zegd in de New Vork Times. Vol-
gens de manager is een promotor
bereid zes miljoen dollar beschik-
baar te stellen om de tweevoudige
Olympische kampioen van Seoel
(100 meter en ver) te laten lopen te-
gen Johnson, die wegens het ge-
bruik van anabolica tijdens de Spe-
len zijn gouden medaille moest inle-
veren en voor twee jaar werd ge-
schorst. Begin september loopt
Johnsons schorsing af.

De afzeggingen waarmee Knols nog
onlangs te maken kreeg, zijn na-
tuurlijk niet de enige. „Met ploegen
als Gummersbach, Tusem Essen en
recentelijk nog Osaki Electric uit
Tokio heb ik ook contact gehad", al-
dus Knols. „Met die laatste ploeg
was ik bijna rond maar ze kregen
een uitnodiging om het A-WK bij te
wonen en twee keer naar Europa
reizen zou dan te duurzijn geweest.
Wat de Westduitse clubs betreft, die
zijn gewoon niet te betalen. Zowel
qua startgeld als verblijfkosten. De
teams die nu komen zijn tevreden
met de onderbrenging in het Sit-
tardse sportcentrum. Voor een
ploeg als Gummersbach moet je al
op zijn minst met Hotel Maastricht
komen. Met minder nemen de ve-
detten van de Bundesliga geen ge-
noegen".

Afzeggingen

eerste besprekingen beginnen al in
maart. Dan is het nog te vroeg voor
veel ploegen om een definitieve toe-
zegging te doen.Dus moetje in con-
tact blijven en telefoneren. Met
sommige clubs heb ik zeker hon-
derd keer gebeld."

M6-jarige Knols: „Het is een
pstie van vragen en warmhou-
t- Als je voor een toernooi met
j* topclubs kiest, waaronder
J'Sittardia, Kwantum Blauw
■pn Herschi/V en L, dan houdt
»n dat je moet zorgen voor vijf
sprekende clubs uit het buiten-
P- Dat is makkelijker gezegd dan
Pan. Om vijfteams te krijgen zul
r^st veel teleurstellingen moeten
*ken. Daarbij komt dat het bud-
'van 115.000 gulden, dat bijeen

'rdt gebracht door de sponsoren
J de drie organiserende clubs en
Jere geldschieters, niet over-
deden mag worden. Bellen,
'Tihouden en onderhandelen. De

wil Knols, de motor achter
Limburgse Handbaldagen.

" HEERLEN- In de sporthal Palemig
te Heerlen wordt vandaag een volley-
baltoernooi voor scholierenteams af-
gewerkt. Vanaf 10.00 uur komen for-
maties van Bernardinus- en Grotius-
college, Eijckhagencollege, Petrus _
Paulus en Lichtenberg MAVO tegen
elkaar uit. Het toernooi tussen kerst
en nieuwjaar is een initiatief van de
jeugdcommissies van de volleybal-
clubs Pancratiusbank/VCH en Gee-
vers/P&P.

" KERKRADE - Het Sylvester-zaal-
voetbaltoernooi, dat morgen in de
sporthal te Kerkrade-West wordt ge-
houden, begint om 18.30 en niet om
08.30 uur.

vorig seizoen vijfde in de nationale competi
tic.

Wie is volgens Knols favoriet voor
de eindzege? „Dat is moeilijk te zeg-
gen, zowel de Russen uitKaunas als
USM Gagny en Banik Karvina uit
Tsjechoslowakije kunnen de eerste
plaats pakken, daarbij komt dat
teams als Stjarnan Reykjavik en het
Oostduitse Eisenach ook niet de
minste ploegen zijn".

VGZ/Sittardia moet dit jaar in staat worden
geacht de rol die V en L vorig jaar tijdens de
LHD (tweede plaats) speelde over te nemen.
De ploeg van trainer Jo Maas is niet voor
niets koploper in de eredivisie. Met de inter-
nationals Lambert Schuurs, Remco Vijge-
boom en Dick Mastenbroek beschikt Sittar-
diaover voldoende ervaring binnen.de ploeg.

Handbaldagen
in rijtje

internationale
toptoernooien " SCHAESBERG - In sporthal De

Baneberg in Schaesberg houdt Break
Out vandaag (vanaf 10.00 uur) en mor-
gen (vanaf 09.00 uur) een jeugdhand-
baltoernooi.

GELEEN - De vorig jaar voor het eerst ge-
houden Limburgse Handbaldagen (LHD)
hebben zich meteen geschaard in het rijtje
van internationale toptoernooien. Vandaag
gaat de tweede editie van het driedaags eve-
nement van start, waarvan de hoofdmoot ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
Herschi/V en L in Geleen wordt gehouden.
De organisatie is er opnieuw in geslaagd een
topbezetting naar Limburg te halen met,
naast uiteraard Sittardia, Blauw Wit en V en
L, deelnamevan vijf teams uit landen die in
maart bij het A-WK in Tsjechoslowakije van
de partij zijn.

Van onze sportredactie

Herschi/V en L heeft een stapjeterug moeten
doen. Het vertrek van Wil Jacobs naar Neer-
pelt en een hele reeks blessures zijn de ploeg
van trainer Pim Rietbroek niet in de koude
kleren gaan zitten. Dit jaarlijktV en L genoe-
gen te moeten nemen met een middenmoot-
positie.

Kwantum Blauw Wit valt dit seizoen een
beetje uit de toon in de vaderlandse competi-
tie. Geplaagd door onder meer een blessure
van doelman Jacques Josten bleven de pres-
taties van de ploeg van trainer Guus Cantel-
berg achter bij de verwachtingen.

" SIMPELVELD - In het jeugdcen-
trum van Simpelveld aan de Irmstraat
houdt Schaakvereniging Het Kasteel
morgen vanaf 14.00 uur een open
schaakmiddag. De heren Henzen en
Temmink spelen simultaan. De toe-gang is gratis.

I^UVER - Aan het einde van dit£*°en stopt Ai van Bergen als trai-|? Momenteel is hij voor het derde
K/°en verbonden aan de vereniging
Ipvei, uitkomend in de derde klasse

touwen won twee jaar geleden nog de Euro-
pacup voor bekerwinnaars. De ploeg verte-
genwoordigt bij deLHD de sterkste handbal-
natie van de wereld en gaat als favoriet voor
de eindzege van start. Vorig jaar werden de
LHD gewonnen door een andere Russische
ploeg: MAI Moskou.

" GELEEN - In januari start de open
competitie voor bridgeparen '89-'9O.Een recordaantal deelnemers heeft in-geschreven: 411 paren. De competitie
gaat over zes wedstrijden. De hoofd-
en eerste klassers spelen in de Drive-
Inn in Geleen op de vrijdagen 12, 19en
26 januari en 2, 9 en 16 februari. De
overige klassen zijn onderverdeeld in
de districten Geleen/Heerlen en Maas-
tricht. De speeldata zijn hier de dins-
dagen 9, 16, 23 en 30 januarien 6 en 13
februari.

„De contacten met buitenlandse
clubs zijn van levensbelang voor het
toernooi", zegt Wil Knols, die als
controller werkzaam is bij Westrom
Roermond. „Met de concurrerende
evenementen in Hannover en Win-
terthur overleggen we vaak. We
moeten ervoor waken niet met te-
veel mensen aan dezelfde clubs te
trekken want dan lopen de prijzen
uit de hand. Wij hebben inmiddels
ervaren dat teams uit het oostblok
graag bij ons spelen. Granitas Kau-
nas heeft na contact met MAI Mos-
kou, de toernooiwinnaar van vorig
jaar, meteen laten weten mee te wil-
len doen. De kwaliteit van het eve-
nementspreekt zich dus rond, tot in
Rusland toe."

Contacten

Banik Karvina uit Tsjechoslowakije is de
vervanger van Dynamo Boekarest, dat twee
maanden geleden van de deelnemerslijst
werd geschrapt omdat men zonder interna-
tionals wilde deelnemen aan de LHD. Banik
Karvina staat momenteel op de tweede plaats
in de Tsjechische competitie. Drie spelers
komen uit voor het nationale team.

Programma
Groep A: USM Gagny (Fra), Motor Eisenach (DDR
Granitas Kaunas (Sov). Herschi V en L; groep B: Stjai
nan Reykjavik (IJsl). Banik Karvina (Tsj), Kwantur
Blauw Wit, VGZ/Sittardia.
Vandaag: Beek, sporthal De Haamen 19.30: USM Gag
ny-Motor Eisenach; 21.00: Blauw Wit-Stjarnan Reykjavik; Geleen, sporthal Glanerbrook 19.30: V en L-Grani
tas Kaunas; 21.00: Sittardia-Bamk Karvina.

Enkelblessure
Gino Smits vents

Om het internationale karakter van het toer-
nooi te onderstrepen, is de organisatie er dit
jaar toe overgegaan drie buitenlandse
scheidsrechterskoppels aan te wijzen. Naast
de drie Nederlandse topduo's Nusser/Struik,
Glastra/Van Gulik en Haak/Koppe zijn dat
Guterman/Taranukhin uit de Sovjetrepu-
bliekLitouwen, Lelarge/Tancré uit Frankrijk
en het Belgische koppel Xhonneux/Con-

Om te voorkomen dat een team twee duels
achter elkaar moet spelen, is men er toe over-
gegaan morgen een middag- en avondsessie
te houden. Vorig jaar brachten 4500 mensen
een bezoek aan het evenement. Om de te ver-
wachten grote stroom bezoekers op de slot-
dag te verwerken, zijn er in de sporthal Gla-
nerbrook extra tribunes gebouwd waardoor
de hal plaats biedt aan ruim 2000 toeschou-
wers.

Stjarnan uit Reykjavik won vorig jaar de na-
tionale beker. IJsland is een van de sterkste
mondiale handbalnaties. Op het eiland is
handbal populairder dan voetbal. Veel IJs-
landse handballers hebben de laatste jaren
de verleidingvan het 'grote' geld niet kunnen
weerstaan en spelen momenteel in het bui-
tenland. Stjarnan heeft nog een internatiuo-
nal binnen de gelederen: doelman Brynjar
Kbaran.

" BUNDE - De bridgeclub Meerssen
houdt morgen de zesde editie van de
'Expo Nacht Bridge Drive Bunde'.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten ge-
schud in het gemeenschapshuis 'De
Expo' in Bunde. Het einde van de
wedstrijd is zaterdagmorgen rond
08.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt

’ 50,- per paar. Er worden 84 spellen
'top-integraal' gespeeld. Tal van prij-
zen en meesterpunten zijn te winnen.
Aanmelden bij de heer B. Lousberg,
telefoon 043-641447.

LpLEN - De winnende ciji'ers van de
L duitse lotto van afgelopen weekeindej)!' 7-9-23-28-38-39, reservegetal 36. Spiel

1t'776567. Winnende cijfers Belgische
L^ 1-11-23-30-32-39; reservegetal 34. Jo-

-9460150.
a_»l Lotto 51: eerste prijs geen
''Oft ar' twee°le prijs 1 winnaar die

IC^OOO bruto krijgt; derde prijs 89 win-
ICf. ’2.497,20 bruto; vierde prijs 4.347o*a's. ’51.10; vijfde prijs 67.813 win-
*JJ?' ’ 5. Cijferspel 51: eerste prijs geen
\tï?ar' Toto 51: eerste prijs geen winnaar;
Cj^e prijs 11 winnaars, I 1.219,50bruto;
Ij* Prijs 130 winnaars, ’257,90. Toto-ge-
it '1: eerste en tweede prijs geen win-
ti si derde prijs 3 winnaars,’ 555,10; vier-

Pr'js 251 winnaars, ’ 10,20.

Iti(,^'nnende cijfers van de Westduitse
1-3 *ochslotto van gisteren; trekking A:
H^-26-43; reservegetal 13. Trekking B:lj^-16-38-46; reservegetal 29. Spiel '77:

USM Gagny is een van de toonaangevende
teams in het Franse handbal. De ploeg ver-
overde in de laatste tien jaar vijf keer delandstitel, waarvan een keer met de huidigeV en L-speler Jan-Willem Hamers. Bij USMGagny spelen vijf internationals.
Granitas Kaunas uit de Sovjet-republiek Li-

Deelnemers
Morgen: Beek, sporthal De Haamen 14.00: Motor Eise-
nach-V en L; 15.30: Banik Karvina-Blauw Wit; Sittard,
Stadssporthal 14.00: Granitas Kaunas-USM Gagny;
15.30: Stjarnan Reykjavik-Sittardia; Geleen, sporthal
Glanerbrook 19.30: V en L-USM Gagny; 21.00: Banik
Karvina-Stjarnan Reykjavik; Sittard, Stadssporthal
19.30: Motor Eisenach-Granitas Kaunas; 21.00: Sittar-
dia-Blauw Wit.BSG Motor Eisenach werd pas twee weken

geleden gecontracteerd voor de LHD nadat
de Hongaarse landskampioen Vasas Györ
plotseling moest afzeggen wegens interne
strubbelingen. De Oostduitse ploeg eindigde

Zaterdag: Geleen, sporthal Glanerbrook 11.00:kruisfi-
nale winnaar A-tweede B; 12.30: kruisiinale winnaar
B-tweede A; 14.00: duel om plaats 7 en 8; 15.30: duel om
plaats 5 en 6; 17.15: duel om plaats 3 en 4; 19.15: finale.

GELEEN - Aan de toch al grote
blessurereeks bij Herschi/VenL
lijkt geen einde te komen. Gisteren
raakte Gino Smits tijdens de trai-
ning geblesseerd aan zijn enkel. De
internationalmist daardoor de Lim-
burgse Handbaldagen. Nader on-
derzoek zal moeten uitwijzen hoe
lang de Gelener langs de kant moet
blijven.

District Midden-Limburg
Derde klasse
meijel-OBKK 2 4-2Kwartel 2-BVN 2-4
Riva 2-De Zwaan 4-2
Dennenoord 2-Sjinkdersk. 3-3Dc Berg 2-DenTup- 3-3
Stand:
BVN 10-18
Den Tup 10-14
Riva2 10-13
OBKK2 10-12
DcKwartel 2 10-12
Dc Zwaan 10-12Dc Berg 2 10-12
Dennenoord 2 10-7Meijel io- 6
Sjinderskoel 10- 3Deßreer2 10- I

District Weert
Hoofdklasse
Vuulderke 2-Vuulderke 2-4
GBCVLeike-Dennenoord 2-4
Graswinkel-Schuttersh. 3-3Dc Luchtpost-BCV 1-5Stamgasten-Royal 3-3
Stand:
Dennenoord 9-14
Roayl io-i4BCB 10-14
GBCLeike 10-13
Vuulderke 10-13
Schuttershoeve 10-11
Dc Luchtpost 10- 7
Dc Graswinkel 10- 7
Vuulderke 2 8- 2Dc Stamgasten 9- 1

District Urmond
Eerste klasse
Pappeey 2-Almama 2-4
A. Einekoeze-Brand 2 3-3Kortuna-Maasvallei 2 4-2
Pap Valaan-Sittardia 4-2
Oos Zitterd-'tVoske 2-4
Tweede klasse
Sittardia 2-DeDuif 5-1
Sparta-Voasje 1-5
Dc Meule-Fortuna 2 2-4
Krietje 2-GGBC 6-0
Almania 2-Torp 4-2
Derde klasse
Papegaye4-Schopke 2 2-4
Br.Tav. 3-Valaan 2 2-4
Bayern 2-Brandp. 6—o
Voske 2-Meule 2 5-1
Schopke-Hollandia 2 4-2

’ biljarten _
District /.-Limburg
Drieb. A
Wolfrath-Voerend. 7-0
't Luip-Modern 6-1
Zwaantje-Born 5-2
Caramb.-Volksh. 0-7
Societeit-Gr.grubben 5-2
Drieb. B
ABC-Waubach 0-7
OHVZ-Modern 7-0
dc Vink-Schaesb. 2-5
't Kantje-Apollo 5-2
DDK-Volkshuis 5-2
Caramb.-Academie 0-7
Drieb. C
Brunssum-Cebusta 2-5
't Kantje-Br.wapen 5-2
Modern-Volkshuis 0-7
BCV-Modern 5-2
dc Vink-OHZV 2-5
St.Heerlen-BCV 6-1
Schaesberg-Touché 4-3
Br.wapen-Brunssum 4-3
Drieb. D
Union-Touche 7-0
Apollo-OHVZ 2-5
't Kantje-Keizer 5-2
Caramb.-de Vink 5-2
Touché-St.Heerlen 2-5
OHVZ-Kantje 7-0
dcKeizer-Treffers 3-4
Volkshuis-Br.wapen 3-4
St.Heerlen-Apollo 0-7
IA
TIP-Born 5-2
Heukske-Schaesberg 0-7
Wilhelmina-Benelux 7-0
GONA-Volkshuis 5-2
Societeit-Holtum 5-2
1B
St. Bavo-BBC 5-2
dcKeizer-Volkshuis 4-3
Societeit-Vriendenkr. 7-0
Br.wapen-N.Klossen 2-5
BCH-Carambool 2-5
IC
Apollo-Juliana 2-5
Academie-N.Klossen 5-2
St.Bavo-St.Heerlen 2-5
Bl.Bock-Eendracht 2-5
Schaesb. 3-Schaesb. 4 5-2
2A
Stein-Maasband 2-5
Heukske-HGK 2-5
Eikenb.-Holtum 0-7
Wollïath-Wilza 7-0
TIP-Kempke 2-5
2B
Quick-Wolfrath 7-0

Sooi-teit-HGK 4-3
TIP-de Bluf 5-2
Tjoba-Wilza 7-0
Heukske-Sanderb. 4-3
2C
BCV-St.Hoger 3-4
Klosje-Los Band 7-0
Lambert.-Volkshuis 7-0
N.Klossen-St.Heerlen 5-2
2D
'tVen-Brunssum 5-2
dc Keizer-Los Band 6-1
Voerend.-Hoefijzer 5-2
Gebr.H.-DJB 2-5
Caramb.-BBC 5-2
2E
Bl.Bock-Eikh. 5-2
Hoefijzer-Brunssum 4-3
N.Klossen-Viiendenkr. 5-2
M.Gew.-Caramb. 1-6
ABC-Schaesberg 0-7
2F
OHVZ-Waubach 6-1
Hoefijzer-Gebr.H. 4-3
Bl.Bock-St.Hoger 0-7
Schaesb.-N.Klossen 7-0
Ransdaal-Kantje 2-5
3A
Holtum-Wolfrath 6-3
Meers-Heukske 0-9
Volkshuis-Baandert 5-1
HGK-Societeit 4-5
Eikenb.-Holtum 9-0
Wolfrath-Statie 7-2
Boin-Wilhelm. 7-2
Maasb.-Eikenb. 4-5
Heukske-Volkhuis 3-6
3B
Onder Ons-St.Bavo 9-0
Butting-Sibbe 2-7
Tjoba-DDK 7-2
Maurits-Eikenb. 5-4
St.Hoger-DJB 7-2
Baandert-Kempke 2-7
3C
ABP-ABC 2-7
Treffers-J uliana 7-2
't Ven-Weustenr. 4-5
N.Klossen-Schaesb. 5-4
Irene-Carambool 4-5
St.Hoger-DJB 6-3
4A
Kempke-deßluf 2-7
Maasbrand-Holtum 7-2
Born-Wolfrath 4-5
Heukske-Tjoba 4-5
Benelux-GONA 7-2
4B
Maurits-Tjoba 1-8
Kempke-TIP 7-2
Baandert-Nestje 9-0
BVG-Lindenh. 5-4

Quick-de Bluf 5-4
4C
't Ven-Treffers 5-4
Brunssum-Mariag. 6-3
BBC-Irene 2-7
dcKeizer-Vriendenkr. 4-5
Zwaantje-Gebr.H. 5-4
4D
Eikhagen-ABC 6-3
Beatnx-BCH 0-9
DDK-Klimmen 5-4
Weustenr.-N.KI. 2-7
BCV-Hoefijzer 2-7
4E
Apollo-Zwaantje 2-7
Academie-Beatrix 4-5
Br.wapen-DJB 2-7
4F
Sibbe-N.Klossen 7-2
Zwaantje-deKeizer 6-3
Eikh.-Eendr. 9-0
BCH-Klosje 9-0
5A
Eikenb.-Baandert 7-2
T.d.Rails-Heukske 9-0
GONA-Kempke 5-4
Stein-OnderOns 2-7
't Luip-TIP 6-3

Middenliburgse
Biljartbond
Hoofdklasse A
Blaakven-Paerdst. 2-1
DOS-Boekoel 0-6
Stift-OVU 6>-0
Roggel-Grathem 4-2
Montfort-Odilia 2-4
Hoofdklasse B
Los Band-Montfort 2 2-4
Maasbrucht-Joppe 4-2
Wessem-M'beek 0-6
Herkenb.-Thorn 6-0
OVU 2-Nunhem 6-0
Eerste klasse A
Vriendenkr.-DLV 2-4
Beegden-Swalmen 4-2
Den Hoek-KOT 2-4
Montfort 3-Roggel 2 2-4
Internos-Blaakven 2 5-1
Eerste klasse B
Robic-Crescendo 4-2
Caramb.-OVU3 1-5
Odiha 2-deSter 4-2
Maneslust-OVS 6-0
Tweede klasse A
Walhalla-Montfort 4 4-4
Ketelbink-Wessem 2 5-3
Allerhand-ONA 2-6
Crescendo 2-Maasbr. 2 6-2
Roermond-Taverne 8-0
Tweede klasse B

Leveroy-Grathem 2 2-6
KOT 2-den Hoek 2 2-6
Joppe2-Tramhalte 6-2
TOP-Meijel 2-6
deStevel-Ramona 6-2.
Tweede klasse C
DDD-Odiha 3 2-6
M'beek 2-Baexem 4-4
Servaas-Beegden 2 4-4
Gathem 3-Avanti 6-2
Klumpke-Wilhelm.hof 6-2
Tweede klasse D
ONA2-Heel 6-2
Horn-Wessem 3 2-6
Veldpoort 2-Kapot 4-4
TOP2-Meijel2 6-2
Prairie-lnternos 2 2-6
Tweede klasse E
Pumpke-Casino 0-8
OVT-KOT3 4-4
Beegden 3-Thorn 2 6-2
Montfort 5-Robic 2 7-1
Haelen-Maneslust 2 6-2
Tweede klasse F
Roggel 3-Vlodrop 4-4
dcPeel-de Ster 2 2-6
OudeMolen-Mijnh. 4-4
Karot 2-Stift 2 6-2
Nunhem 2-Stevensw. 4-4

Tweede klasse G
Odiha 4-TOP 3 3-5
Ramona 2-Br.Quel. 4-4
OVU4-KOT4 2-6
Joppe3-Robic3 4-4
Taverne 2-Swalmen 2 8-0
Tweede klasse H
DES-Montfort 6 4-4
OVS2-Amicia 2-6
Br.Quelle2-DDD2 3-5
Crescendo 3-Oranjet. 4-4
den Hoek 3-Prairie 2 6-2
Derde klasse A
DDD3-Joppe4 4-4
Boekoel 3-Beegden 4 2-6
Posterh.-Ketelbink 2 4-4
Sport-Centrum 4-4
Derde klasse B
meijel 3-Crescendo 4 6-2
DDD4-Klumpke2 4-4
Maneslust 3-Paerdstal 2 4-4
Bergske-DOS3 6-2
Graanbeurs-Roermond 2 6-2
Derde klasse C

"Vriendenkr. 2-Nunhem 3 4-4
Thorn 3-Tramh. 2 6-2
Internos3-Graanb. 2 2-6
Klumpke 3-DMB 2-6
W.hoi'2-Roggel4 6-2
Derde klasse D
Avanti 2-TOP 4 4-4
Heel 2-Wessem 4 5-3

Amicia2.de Peel 2 4-4
Veldpoort 3-Vr.kr. 3 4-4
Derde klasse E
Casino 2-Baexem 2 4-4
Sport 2-Maasbr. 3 6-2
Amicia3-Ramona 3 2-6
Heel 3-ABC 4-4
Tramhalte 3-DMB 2 2-6
Derde klasse F
Thorn 4-Herkenb. 2 6-2
Mijnh. 2-Amicia 4 8-0
Baexem 3-Br.Q. 3 6-2
Crescendo 5-Ketelbink 3 4-4
Stevensw. 2-Oranjet 2 6-2
Derde klasse G
Ster3-Klumpke4 6-2
Stevel2-Karot3 4-4
Herkenb.3-M'beek3 6-2
Avanti3-Pumpke2 4-4
Los Band 2-Volh. 1 6-2
Derde klasse H
Meijel 4-Graaf' 6-2
HaeleN 2-Oude M. 2 0-8
Swalmen 3-ABC 2 8-0
Odilias-Prairie3 3-5
Vierde klasse A
Vlodrop 2-DLV 2 4-4
Paerdstal 3-Veldp. 4 6-2
Allerhand3-Stift3 4-4
Montfort 7-ONA 3 6-2
Ketelbink 4-Veld 2-6
Vierde klasse B
Doorstoters-Odilia 6 8-0
Horn2-Veldpoorts 3-5
Wessem 5-Genoa 2-6
Joppes-Ritho 2-6
Baexem 4-Leveroy 2 2-6
Vierde klasse C
Smids-TOP 5 4-4
Graanbeurs3-Internos4 8-0
Karot 4-Graaf2 4-4
Hoek4-DLV3 4-4
Ankerplaats-W.hof 3 2-6
Vierde klasse D
Prairie 4-Maneslust 4 6-2
Tramh.4-Centrum2 2-6
OVS3-Heel4 1-7
DLV 4-Los Band 3 6-2
Oranjet. 3-Boekoel4 3-5
Vierde klasse E
DMB 3-Hoek 5 4-4
M'beek4-Allerh. 4 4-4
Tramh. 5-OVT2 8-0
Swalmen4-Walhalla 3 6-2
Stift4-Buggenum2 6-2
Vierde klasse F
Haelen3-GrathEm4 2-6
Stift 5-OVU 5 6-2
Klumpkes-Touche 4-4
DLVS-Casino3 1-7
Pumpke3-Graanb. 4 4—4

Vierde klasse G
Centrum3-Swalmen 5 0-8
ONA4-Herkenb.4 2-6
TOP 6-Doorst. 2 6-2
Grathem 5-paerdstal 4 6-2
Vierde klasse H
ABC3-Joppe6 6-2
Karot 5-Maneslust 5 6-2
Wessem6-Sport 4 4—4
Grathem6-Vlodrop 3 4-4
Vr.kring4-Graaf3 4-4
Vierde klasse I
Herberg-Veldpoort 6 6-2
Veld 2-OVS 4 2-6
Ster 4-Maasbracht 4 6-2
Herberg-OVS 4 8-0
Graaf4-Paerdstal 5 4-4
Ster4-Smids2 4—4
Veld 2-Maasbracht 4 8-0

/ hockey _
Azië Cup, New Dehli; om de
derde plaats: Zuid-Korea - Ja-
pan 1-0;om de zevende plaats:
Maleisië - Bangladesj 4-0.

II volleybal _
Apeldoorn, internationaal
toernooi, mannen; groep A:
Dynamo - Joegoslavië 0-3 (5-
15 8-15 12-15), UCLA (VS) -
Polen 2-3 (9-15 17-16 15-11 8-15
11-15); groep B: Spanje - Tsje-
choslowakije 0-3(12-15 3-15 10-
15); vrouwen, groep A: Frank-
rijk - DDR 0-3 (9-15 4-15 4-1$);
Nederland - Polen 3-0 (15-6 15-
5 15-2).

/ schaatsen i...

I schaken _. . _-.._.-~.. .
Arnhem, EK junioren, stand
na achtste ronde: Topalov 6.2;
Drejev en Serper 6; Hracck
5'/2; Degraeve, Fogarasi, Mi-
guel Lago. Norri en Stefans-
son 5; Agnos, Luther, Pedzich
en Van Weh

i_l volleybal _
:ï"1""

Vn yd_ATC 3_ 1

OS 8-16
Martinus 8-16L^iyVVC 9-14

'"59 7-10
"VdAMVJ 8-10

"" >> Zaan '69 8- 8
{Kamers DA 9- 8
Hi(ir 8- 4
:,■,,.'"Ommen 8- 4
Crßus 8- 4

loV 8-2rd Drachten 9- 2

N
'-,s'h A-Brother M. 3-0C^.O.-DetachA. 1-3?HtL^11-Deltalloyd 3-2
,Ydluvd-Gevamy 3-0

jfeOrion 7-12St,i'?Vok 8-12Stt*"2VH 7-10I'Martinus 8-10"a?hyd AMVJ 8-10
Shi, Anim" 8-10C>aVCG 3_ lotó°DOS 8- 8.^nsss 8- 4V"°mersDA 8- 4
*.*Z 8- 4»my VVC 8- 0

__L worstelen _
XMtéiiuUèiiiMH*«'omeinsy< ter Utrecht.fe«ijlAmSU'rdam 21"13

X» Utrecht-
h„ sAmsterdam 31- 9
X nd:

Kuu Plrecht 10-12SKrui Amsterdam 10- 8ks HDordrecht 10- 4
t>.Z A'kmaar 10- 4*"" Utrecht 10- 4

I zaalhockey^
HEKEN
le klasse
Concordia-HMHC 11- 6
Venlo-Geldrop 16-10
Maastricht-Concordia 8- 8

2e klasse
HUAC-Blerick 6- 8
Tegelen-Son 13- 2

4e klasse A
Gemert Bosdael 22- 3

DAMES
le klasse
Rosmalen-Venlo 9- 4
Forward-HMHC 3- 8
HOD-Tegenbosch 3- 4

2e klasse A
DVS-GroenWit 2- 1
Maastricht-Concordia 9- 1

3e klasse A
Tegelen-Blerick 6- 4

I darts j
A-divisie
Quatre Bi'Stern 3 3-7
Gcbrook 1-Gez.Hook 6-4
Eikske 1-Bullf. 1 5-5
Bullff. 2-Corner 1 9-1
B-divisie
Schopke-Bullf. 3 7-3
Corner 2-Boeresl. 1 2-8

..

De Oude Mijnstreek
Hoofdklas
De Stern-Tolhoes 3-2
Olimpia-BGK 2-3
AGKirk-DePint2 4-1
Overbroek-DeKroon 2-3
OBK-Hanneman 2-3

Eerste klas
Kloth 2-B. Balke2 4-1
Sjutt-Broenssem 1-4
Groene Dal-Trefpunt 3-2
Boeholtz-Olimpia 2 1-4

Tweede klas
Op 't Gaat-Pumpje 1-4
D'rSjörk-Hoeskamer 3-2
ENBK-Singel 5-0
Trefpunt 2-Voelender 4-1
DePnt3-OBK2 2-3

Derde klas
Tolhoes 2-Eikske 2 2-3
BGK 2-De Pint 4 4-1
'tGeulke-AGKirk2 4-1
Olimpia 3-Overbroek 3-2
Hannerrian 2-OBK 3 3-2

Vierde klas
Pumpje 2-GroeneDal 2-3Auwe Maat-D'r Sjutt 2-3CosyCorner-Eikske 3 3-2Pannesjop-Döpgere 2-3

Ereklasse
SNA-Biej Aolders 4-2
Br.Taveerne-Pappegey 4-2
Dc Pint-Maasgolf 2-4
Maasvallei.BYE 4-2
Kloth-Bergeroder B. 3-3
Hollandia-'t Krietje 3-3
Stand:
Maasgolf 9-17
SNA 9-14
Brand Taveerne 9-13
Dc Pint 9-12
Bergeroderß. 9-12
GBCKloth 9- 9
Maasvallei 9- 8
BiejAolders 9- 6
pappegey 9- 5
BYE 9- 5
Hollandia 9- 4
'tKritje 9- 3

Tweede klasse
Anker 3-deHook 5-1
Dc Hoppers-Bachhelor 3-3
Dc Spijk 2-S. w. Mill 4-2
Sw. Mill 2-Graswink. 2 0-6
Stand:
Swing Mill 9-15
Dc Spijk 2 9-14
Bachelor Club 9-12
Dc Hoppers 8- 9
'tAnker 3 9- 9
Dc graswinkel2 9-9
GBCLeike2 7- 7
DeHook 9- 3
Swing Mill 2 9- 0
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Wil Knols: 'Met sommige clubs zeker honderd keer gebeld'

Superhandbalin Limburg
Duel Lewis-
Johnson in
de maak

door hans straus

tmammam*-m-maa*wma^m-****mmmmmamwm*m*mm**mm*waam*-mmm

limburgs dagblad sport

" De finale van vorig
jaar. Aschwin
Versteegden van
Herschi/V en L schiet op
het doel van MAI
Moskou.

Foto: PETER ROOZEN

trainerscarrousel

lotto/toto

sport in cijfers
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Reddy _/| van Gilse -4 Krenten T^-lf K°oPm3ns
zonnebloemolie £||V poedersuiker "*4 oliebollenmix I
flacon 1000 ml. 3*99 JLêÊ % A^ AT bus 200 gram 4^4 1" M # zak 200 gram «9 4_T # pak 500 gram 4*39 # / I

>^k; \ i^^w^^^^SÜ Gebraden fricandeau pH| I^^*^ pak 750 gram I*#o IPt nn nn7P nnpninn^tiiden> I
" bakje 250 gram !"/ # ziin \a/ü aeooend I

/£*_> IQ OC * 1 ._LO vacuüm verpakt, X met gratis kruidenboter Q /_V««_J' Avocado 1 _10 van ®"^tot 17-^uur' IBJIH* I7./ J*~-^„ «-,, 4r?*_ I»TT/ per 500 gram -7r9» 0»T"7 per 100 gram i€ 9 jLSTi \Q}CWVa per stuk I «T"/ | ___J |

Bij Edah weet jewaarvoor jespaart
Bij Edah spaart u gratis voor drie goedgevulde boodschappenpakketten. Wie 10 gulden aan boodschappen besteedt, ontvangt 1 gratis spaarzegel. I

Eentje meteen waarde van f 27.50, eentje van f 57.50 en een van f 90.-. Sparen Die zegel plakt uop een gratis spaarkaart. Met 25 zegels is de kaart vol. U kunt I
doet u door gewoon boodschappen te doen. Hoe meer boodschappen u doet, sparen voor 3 pakketten met boodschappen ter waarde van f 27.50, f 57.50 of I
des te groter is het gratis boodschappenpakket waarvoor u kunt sparen. f 90.-* En daarvoor hebt u respectievelijk 5,10 en 15 volle spaarkaarten nodig.

U spaart nog niet? Geen probleem. Het loont om ook nu nog te beginnen Hoe meer u dus spaart, des te méér uw spaarkaarten waard worden en des te
met sparen. En dat gaat zo. groter is het pakket dat u cadeau krijgt.

_l_l_i_h^l^_L <~ -&É rmrAmmm\ LwSE&t &x£^' ''>. -X a_^aT V|BhHk Sgjj fy'^fé'fiw'fös'/ 'fW*V 'r _Kiiïi222ffiifl|fdddM_^_±^_—, . JfflflMMy^n^~_^'»*'""'"",''iiJ^~T^^B —Rn"'v ■ v '■%

ajfsss —Énl^Sl BlpFiit^^ t/rfyMyssWvJ^—^Lwr^ .■ :■ 3ffl_^y d^H^HK MB—BJ 'HHIBr HIIIIIP"*' d^HßddnSl^H^Bv <&$&%- WÊt**^if'i^*\\^t^L^^ m̂W^^ m9Sfi6É6"^^m^^^^^^S ..,s,-yffi&S' ,***- n̂,.. .Anr**^^ :.■■■::■:■■■■■ % **Zr^*aar mW7 V

Edah heeft steeds meer te bieden.BPAfl
tf>"tï(''--- EDAH SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's mor- Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikanten- *%*%mm^^
Cl'mm^ gensvanlototl2uuren'smiddagsvan2tot4uurkuntu maatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zater- Q1v,"'" 1* gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. dag 30 december 1989. Zolang de voorraad strekt. w^2^>



[— __' Met 200,-korting maakt u dia's die zd vertoond kunnen wonden. 1

t met 100 diaraampjes. 2 dozenvoor 4T QC rzüssi ~,*T^^^^B| lÉ_BP^ __pP**^^^
Ti" »___» Zeiss Ikon Ikolux diaprojector. Zeer geruisarme u ~,„.

'~J 1-—' AAW\£mm\m. -c=S§-
■,: - Universele diamagazi nbox. . ~' 6,, Hamadiasorteerraam. 25 Watt, compleet met Fnna Hbviewpr _BPdd___i __>Cr=?J

f E,,. „„ „ A
6 ' r „ motorkoeling, anti-blokkeersysteem, cc iikmatige ■ , , ... .^ .. , tnna aiaviewer. AW^ÊÊA Mk.mmm Met 10 magazijnen voor 50 ~ . , . / .. , ___S lampen, ook voor negatieven. Werkt op lichtnet. , pnqhrppHtp nn y _T nWH*..,.,. ~ .... hchtverdelmg, uitneembare afstandsbediening. la*. .-.**

LensDreedte oUx d|MM
mmm dia s. Voor het makkelijk en * 19.95 70 mm, dubbele lens .P stofvrij opbergenvan uw dia's. 1/7,- 1 B V^tïSSk voor optimale beeld- A

|jP~*« Van 29,95 voor ')') CA -^"dIPPdW d&. ▼ t_% wpprraw Wprt-t nnP, XZ,DÜ Pentax compactcamera PC3SAF-M se. Automatisch: scherp stellen, flitsen, filmtransport d_k-j|{f weergave, werkt op pr
enfilminleg.Van499,-voor2oo _, ri~n»fl VwdT batterijen. jF g

b———— V Wordt steeds leuker hii V&D — I*fwiedingen geldig t/m zaterdag6 januari of zolang de voorraad strekt. ** » TV/1 VJla ia»*.\<V*VJJ IV*l»IIXV*l l/Ij TWI/i

pl§§s§
I^. Wr/JVG #,~ y

mm \ voor auto's vanaf / / J/lAi*. f

w£ês£ financiering}
-73_3^"_j3*l vun uf 1_maanden uilfliel __——_^_fc-f**' ' \ van betaling of 36 V_É_^C!_Ö^"^

mt*t*^mmw\ maanden tegen Aft^^^Zr_l y^y^ \ 5.9% renle. JJjEm&^^

I [RENAULT XJQJP]I OCCASION

I HEERLEN

I renault fE3_33B*

■

Heelt u een
[uurtje voorme?

l Hetkan gebeuren dat iemand even niet in de gaten heeft
%i sigaar albrandt. Een onschuldige verstrooidheid?

'Fcheelgoed mogelijk. Maar bij ouderemensen zou het ook
t, 'ets ernstigers kunnen gaan. Misschien een eerste teken

Pennende dementie. Zeker wanneer zulke dingenregel-
-15 voorkomen.

to Het verloop van dementie is zo geleidelijk, datvaak pas
duidelijkwordt water aan de hand is.Als iemand echtrare

H&n doet. De greep op de werkelijkheid kwijtraakt. En het
e''|ks leven niet meer aankan.
2o'npatiënt zou beter geholpen zijn wanneer de ziekte

Was onderkend. In een derde van de gevallen zijn
in een vroeg stadium met succes te behan-

Voor de overige gevallen bestaat op dit nioment nog
genezing, maar door de juisteverzorging iser toch grote

mogelijk.
k Vergeetachtigheidof gekke vergissingenzouden bij oude-

'l eens op dementie kunnen wijzen. Wees er alert op
[J* omgeving. Durf er over te praten. En waarschuw in elk

31 de huisarts.
L Dementie is een verraderlijk ziekteproces dat veel ver-

■"ïingbrengt. Maar als we de verschijnselen eerder herken-
!/*" 2'jn we beter in staat om te helpen.

Gratis Doekje over dementie. ,
I over dementie leestvin een gratisboekje dat wij u toe- |

wanneer u deze bon in een gefrankeerde enveloppe -j j
tuurt naar SIRE, p/a Postbus 1, 3417 ZG Montfoort. Wilt u
175 extra aan postzegels plakken voor de verzendkosten?

| Naam: Leeftijd:
I Adres; ■I postcode: ■
| SIRE I

'e door dit blad insamenwerking mei de Stichting Ideële Reclame.
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\jf I__l^§ ** ««tvfiViVieUWfl*: s vao &eY.,A aan- te" hele x~aK f«r\\s\es "
Y,a v„ iSJ, -L /ir^T?^^^___r WE hebben hier enkele mo-

»aK9*ce,V 90"^0rt^es^f(l0en *^(beg('^e«>»9es «„„*£_£.*. *f/MJI Qmdcn/* J_lHi
Cf\ I $ l / _S__?Ér]ia_/v «Em_ *** Exklusief gouden herenhorloge met fWw W - ~_*"_i
V iZtttl 1/14/tL. mmmmmm.MrlWl JBil^ JmWk.\ fï—j YT leren band. Van^JosO;. voor 1995,- _ #^d#/"/T*^s_^'i ft iSaaJILli ti /TWWWmf B ]J^*JAAIa*WS/fFI /"*¥m L / \r Heren horloge met gouden band. Ge V#%fff/fX ##
■ *~^* yrjvvvy mm'JmMSk /MwWn^lWAki Ml *»l'lllTj}>\ M S'erd met schitterende briljant. Van.936+,-

—^
,/7 _f \I■ jmALmi

rra.ncN .riMnjNncN mft W^ÊÊzSmWPs*) \SwML. *aLafa_L # 1»%/U**UM MÊ fÊPJi—ajr _^dJj*iAm %JMm^Bm9 Enorme sortering in vele uitvoeringen enGO"DEN ARMBANDEN MET VUJW|*|||\ »»f *fc^ 'B^ -.WBJrlPr^B^rr topkwaliteiten en alles met certificaat!

refva^öll^leyrelkTusiervïnS' Verzilverde fruitmand. Vans&,voor 39,- y~ V/ Vm_ / DAMESRINGEN:tenvanO.iacrt.Zeerexklusiet.VaniOW,- L\UM*VtL*- Echt kristallen whisky- of wijnkaraf. / +IIU. 1/t v IJtIV/HC Geelgoud in de beginprijsklasse, met echt)?■ .■ i r, a -,k= JnTö V*// Vanm- voor 59,- I liltll, L I LL/t.L\ diamant. Supefkoopje. Vandor- v00r49,-Eigentudsegee^ouden armband 0.18
--~-B M AZ.„_„.,._,,,,. 3-armige kandelaar. Vandoor 45. XMII'W Gouden tri-colour met 0.02 crt. briljant,crt. Van JS32;-voor 966,- GOUDEN DAMESRINGEN Verzilverde kaarsenhouder metkaars Een uiterst rijke kollektie. Bovendien stelt Van_36,-voor 113,--rïfc, nTwtafilEftZr "*in£«ar P^ 168 bandrin9 met bloedkoraal. Van |n luxe geschenkverpakking. " zelf het collier samen naar lengte... Solitair (éénsteensring) met 0.10 crt.liefsto.7scrt. Van_4«r,-voor 3158,- ae^-voor 103,- Van-39" voor 19- Enkele voorbeelden, losse strengen: Van^r2;-voor 456,-- Bloedkoraal met grote steen. Van^r- HEEL APART: Suikercoupe met 6 bij- 4 mm. van***- voor 406, Vlot model met 0.23 crt. briljant. Zeer

4.o:l t?°L c?l6'' passende lepels. Van-295;-vc£r 149,- 5 mm. van_+2v voor 456,- apart. Vanos9+,-voor 797,-
SuD^'malieveslavenbandmetl 2lof 3 Moderne geelgouden ring met saffier en Slabak kompleet met couvert en olie-en 6 mm. van24ée,.voor 1225,- Geelgouden entouragering met witgou-
bMhanten WatTS VanJaSe diamant Van^46r voor 223,- azijnstel. VanW voor 59,- 7 mm.van_tó6,voor 1063,- den kop in 0.29 crt. Van_(&e, voorDnijanten. Wat een Kwamen, van -<iBw,- Catrierring, zeer apart gevlochten tn- ' en nog vele andere diktes 1018,--voor -_-- _ 420'~ colour. Van 326;-voor 163,- r* en kwaliteiten! Of een volle entourage met bijna 1 crt.

___t___ —i—jta—^^**—^—- Gouden damesring met zlrkonla. Van f-w*\ "/* (7 Deze cultivé parels komen uit de briljant Van4264: voor 2132.--_dfi mP^r**"^ '■ '-■ ■_■■ WÊk 3§6rvoor 125,- */4fflll/]flt /*■ /** beste kwekerijen van Japan. Een hele crt. steen: 1.04 crt. De wens
Jd| WKP —■■""*"' ******** of iets zonder steen. Van iè&r- voor 68,- *-/> M^|>4f t» / / van iedere vrouw. Van 20&36'-voorWW; -■ gm )1lllgß SJ***** **^ Cê la\+ Jm.y+ As*, ALLE B|JpASSENDE PARELSLO- 10268,-

GOÜDEN ARMBANDEN Een ongekendekeuze In half massief \Mvdll\ \\ llm^ililiiiUdl Van 1392-,-voor 894,-
Sierlijke bijpassende bandjes «n.mass'ef met te gekkeprijzen ***W^Sar WS!x, \ \ llliPllilPHl Superzware herenring met 1 steen in het

Plat bi-colour band. Van J§2f.voor 376,- Aanrt&6
hVO°rrin ttr es on^" BRILJANT. \\V\ »""^*'^^^^^'M"ffl briljanten. Van 3630,-voor 1515,-

-1242"-voor 621 - Van.oy47-voor 302,- iofv£- ga 1 . \ V\l BalulSSS

Armbandl met.dubbel gourmet. Ka^inleg^a^rd nworden.'a9enSteen' Ovml d_Tieshorloge'met rondde lunei- _—/*/*Uw voordeel 60% korting, v» JfIHT w»r s_i te brijant van 0.23 crt. Van 3946,-voor /—*f / ’ n^V \ A T //T
Dus geen_&W;-maar U64, Z^Z. °l i-44' ~jm 39",- i i-l/\l*l/*%/1 %f >X\ A /fyf

S&Mtê' fl Een exklusief en sportlef dameshor- / _!//£_/iltl \ / \ //S
noriRMPT FN VENETIAAN«2I /Óêl'-^'-W'Js's*** il* loge van geheelmassief goud. Geheel ■*- *vm**r-* »Vrl»fc/ >,n/ \r*rGOURMET En vtntllAANS I MW/'Mm* M/%È14 /Md* handwerk met 0.30 crt. briljant. HORLOGES // NA 7/Een gigantische kollektie tegen een 1 A/kv M^>*y*j®7 § MWÊ MMlstrK v»ni/UWr Unnr 7048- 1?£..;7r . L^ N\//gigantische prijs. Wij verkopen in M'/Êéétf- \JUvW£lk\j VanJ4ö96-,-voor 704». SEIKOjstalen heren horloge. H^
deze super-leegverkoop alle gouden ■ m^*mW\ GOUDEN HANGERS- Var_3e:-voor 130,- (JTI yfT/-A/~AT TT"~tT 4T^T~<TVÏtIconiers per gram fifflb ToT" ." van v_3Sgv3T""b,-C°,°Ur ""WO^IGCHELSEINiN^n-iJ»- '' II M iïï fnol" 'eng^s„ 150.- en dan nog voor de helft van Herenhorlogedoublé met doublé band. V XX>-J *>*■'*■ **-J*-^± JllnateTer__s BCi__M3^l / M IM/ ?^' tt?" de prijs. DUS met 50% korting!!! Van-TW-voor 450,- DIAMANTAIRS/JUWELIERS?„al 9 ffl '" 35' VERDER- Dameshorloge SEIKO in vele uitvoerin lfrt..w_«aJ«.,-»—*TA / tinalrl% Dt stgekü hJ*** CHANEL colliers div uitvoeringen in nog oorknoppen, gen in doublet bicolou, KOU"J_";f«"t 7f/??5Q '" d

3e'en9tes 60 70 en 8° cm manchetknopen, brocheïenz.. ROGER RODIN horloges, de laatste J^9r' Lebouillestraat,
gg|' |B|' Ongekende kollekties, ongekende nieuwe modellen met nu 40 en 50% Hoensbroek. m**%YVB 535. 214- kortingen. korting. Telefoon 045-213753.MS

B^|_^__E__Ï____^__| W^&ser&fflft VjHSSSSL \\j!!S^L\
_-^tt!*£Slmmmmmm"1;';x _»■■»- 1 Hr^V __*_) L'B uny *1 1? i_i3X ,__^___ ■*" _^_> _^__^ _^_b _^_.

*-JU-dddddl *-_w--dJ!^d^^^^^[g^»~d~~"-^ ÜZOt>tvttGfKZoWJm, MKBBfTAAU>f.



4sMs»s. Eén dingbeloven we u met sj^mse-* jj
huishoudmarkt onze aanbiedingen op de koopjesmarkt __b ::;^l__|

CJ 1 I—#1—# »P^9S!_PP^ calculator op lichtnet,
Witte soepkop metschotel. Per stuk 12-cijferige displayen «» """S^BJ19,95 3stuks25,- printer. 299 _ ■

%*»»* UL Witte soepkop. Per stuk ■] 295 Ig|P 3 stuks 15— *} _. I I II
BMBllH—■■■■ ' A

' A J BNi_^d*\^ II I ■id'/T/'Viyy../"! Papierrollenvoortelrol-machines.Symm.PerSstuks^/jM
Borden met zilverlijn. -**J#-\ S fWOrivIS DGI CU U I L__CL6IQ« Set van 10 cristal bic ballpoint*. Van 5,-voor 4 _ ■
Per stuk 4^50 Nu 3 stuks-JO,- 3 Pak van 500 vel schrijfmachinepapier.3ogrs.-|Q _ H

luHirh Mirhapl - \ _s§_» BaJWf__KJß^B?^ff^jß nink , KeSfM

! lAmpc, Mirhpnpr cw/f-r Hp d_dd_dd_dd_dd_ddd_Bd_BK_BS_Bij?_J^^_Bg^__B___^^_H^r*y^__r.-^ . J / .AV_t^«f-^ a_u_É_k-_r- d^_V*£ J llLlltlltl UÏCI Ut mW/immr^m\mm>mWw-'.mVtF,[ £ ■:: ": '3 \ A/ II DI Pt DL D /~"1 /-nf I^H
KfcjSpß^^' " uitvindinpen en onze '-■-'"-HSI ._^_^-^_^_^_l_^_BW-_^_K-K"!_E^?J^_bK_K "V^-S t ■* " ■ S ■ r r I

"** ) |<|j|i>\vi^_l. ""■*t»i~_Bd_W*g»>:.y^.y^i. -^ "::';'':- .^-^i^J^sj :Jj^^^_B^_>_djjl!_BrijM|^ ' 'i- ::Jt mmmWi ÏP*_ld_lW^!^^^^Bß* dd 1 \4_B dl

:^:_B_S3 ï_i__l L-aartpn in U*»nr r .^_P__U'_l_L. jH WiaißF^W*^??* JjPP PJHk L.U S1k ,_. fc«Bii**_tdd«««.-jtvl»'»Kadricn in Mevr. * Hlmß ï||§ '*S? w^rt_.m ; v>^^- ■ "^J |-1"^r""
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2 transit 1 Aanbiedingengeldig t/m zaterdag 6 januari 1990of zolang de voorraad str^
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